Wooden Alien S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Wojciecha Weissa 7, 31-339 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000809796

DOKUMENT OFERTOWY
Niniejszy dokument zawierający informacje o ofercie został sporządzony przez Wooden Alien S.A. z siedzibą w Krakowie w
związku z emisją nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F Spółki.
Cena 1 (jednej) Akcji Nowej Emisji wynosi 18,00 zł (osiemnaście złotych zero groszy).
Niniejszy Dokument Ofertowy nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Niniejszy Dokument Ofertowy nie stanowi dokumentu informacyjnego, w rozumieniu przepisów Regulaminu ASO, a jego
treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W przyszłości Spółka zakłada ubieganie się o wprowadzenie na rynek NewConnect Akcji Nowej Emisji, jak również wszystkich
lub większości wyemitowanych wcześniej akcji Spółki znajdujących się w posiadaniu dotychczasowych akcjonariuszy.
Stosowne decyzje w tym zakresie podejmowane będą z uwzględnieniem najlepszych interesów Spółki i jej akcjonariuszy.
Niniejszy Dokument Ofertowy może różnić się pod względem formy lub treści od przyszłego dokumentu informacyjnego, w
rozumieniu przepisów Regulaminu ASO, który będzie sporządzony przez Spółkę w związku z ubieganiem się o wprowadzenie
akcji Spółki na rynek NewConnect.
Dokument Ofertowy został sporządzony w Krakowie, w dniu 14 grudnia 2021 r.
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WSTĘP
1.

Tytuł

DOKUMENT OFERTOWY
2.

3.

Dane emitenta
Firma:

Wooden Alien Spółka Akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba i adres:

Kraków, adres: ul. Wojciecha Weissa 7, 31-339 Kraków

Adres poczty elektronicznej:

info@woodenalien.com

Strona internetowa:

woodenalien.com

Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

KRS

0000809796

Regon

384363038

NIP

6751713873

Dane sprzedającego

Nie dotyczy - istniejące akcje Emitenta nie są przedmiotem Oferty.
4.

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji papierów wartościowych oferowanych w
ramach niniejszej oferty realizowanej w trybie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.)

Dokument Ofertowy przygotowany został w związku z publiczną ofertą nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 50 000
(pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii F Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda
akcja.
5.

Nazwa (firma), siedziba i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), ze wskazaniem
zabezpieczenia

W związku z Ofertą Akcji Oferowanych nie zostały ustanowione żadne zabezpieczenia, a zatem nie występuje podmiot
udzielający zabezpieczenia (gwarantujący).
6.

Cena emisyjna oferowanych papierów wartościowych

Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Oferowanej wynosi 18,00 zł (osiemnaście złotych zero groszy)
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7.

Stwierdzenie, że oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami
określonymi w dokumencie ofertowym, jak również, że jest on jedynym prawnie wiążącym dokumentem
zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i emitencie

Oferowanie Akcji Oferowanych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie
Ofertowym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem w zakresie dotyczącym Oferty, zawierającym informacje o
Akcjach Oferowanych, Ofercie i Emitencie.
8.

Wskazanie przepisu Ustawy o Ofercie, zgodnie z którym oferta może być prowadzona na podstawie dokumentu
zawierającego informacje o tej ofercie

Akcje Nowej Emisji są oferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH w trybie oferty
publicznej na podstawie dokumentu określonego w art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie. Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie
oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium
Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000
euro i mniej niż 1.000.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert
publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000
euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego
informacje o tej ofercie.
Dokument Ofertowy jest sporządzany w języku polskim i zawiera co najmniej:
I.
II.
III.
IV.

podstawowe informacje o emitencie papierów wartościowych, w tym informacje finansowe, informacje o
oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty;
podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów
wartościowych;
podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka;
oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie.

Oferta spełnia powyższe warunki, a Dokument Ofertowy jest sporządzony i udostępniony zgodnie ze wskazanym powyżej
przepisem Ustawy o Ofercie.
Niniejszy Dokument Ofertowy nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.
9.

Data ważności Dokumentu Ofertowego oraz data, do której informacje aktualizujące dokument ofertowy zostały
uwzględnione w jego treści

Dokument Ofertowy został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 14 grudnia 2021 r. Termin ważności Dokumentu
Ofertowego rozpoczyna się z chwilą jego publikacji i kończy się z dniem zawarcia ostatniej umowy objęcia Akcji Oferowanych
lub wystąpienia innego zdarzenia kończącego prowadzenie Oferty.
W przypadku odstąpienia przez Emitenta od przeprowadzenia Oferty, ważność Dokumentu Ofertowego kończy się z dniem
podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie w sposób, w jaki Dokument Ofertowy został udostępniony do
publicznej wiadomości, to jest na stronach internetowych Emitenta: woodenalien.com.
10.

Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w dokumencie ofertowym, w okresie jego ważności, będą
podawane do publicznej wiadomości

Emitent udostępni do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia
zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie informacji aktualizującej Dokument Ofertowy oraz w sposób, w jaki został
udostępniony Dokument Ofertowy, informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących
czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych, zaistniałych w okresie od udostępnienia Dokumentu Ofertowego
do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu – do dnia wygaśnięcia ważności
Dokumentu Ofertowego. Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości również inne informacje dotyczące oferty, w
tym informację o jej zakończeniu, w dowolnej formie, w sposób w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy.
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7

3.

WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁA UTWORZONA SPÓŁKA

7

4.
WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU, WRAZ Z PODANIEM
DATY DOKONANIA TEGO WPISU, A W PRZYPADKU GDY SPÓŁKA JEST PODMIOTEM, KTÓREGO UTWORZENIE WYMAGAŁO
UZYSKANIA ZEZWOLENIA − PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, ZE WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ
7
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KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA

8

6.

OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH SPÓŁKI ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA

8

7.

INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

9

8.
INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ
OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W
PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI LUB W WYNIKU REALIZACJI UPRAWNIEŃ PRZEZ POSIADACZY WARRANTÓW
SUBSKRYPCYJNYCH, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI PRZEWIDYWANEGO WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO NABYCIA TYCH AKCJI
10
9.
WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE NA PODSTAWIE STATUTU
PRZEWIDUJĄCEGO UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W GRANICACH KAPITAŁU
DOCELOWEGO MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY, JAK RÓWNIEŻ LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE MOŻE BYĆ JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM TRYBIE
10
10.
WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE
EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE
10
11.
INFORMACJE O RATINGU PRZYZNANYM EMITENTOWI LUB EMITOWANYM PRZEZ NIEGO PAPIEROM
WARTOŚCIOWYM

10

12.
PODSTAWOWE INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA MAJĄCYCH
ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM ISTOTNYCH JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z
PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU
DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
11
13.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH, WRAZ Z ICH
OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW, TOWARÓW I
USŁUG ALBO, JEŻELI JEST TO ISTOTNE, POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG W PRZYCHODACH ZE
SPRZEDAŻY OGÓŁEM DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA, W PODZIALE NA SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI
10
14.

OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH EMITENTA, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

25

15.
INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC SPÓŁKI POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, UKŁADOWYM,
ARBITRAŻOWYM, EGZEKUCYJNYM LUB LIKWIDACYJNYM - JEŻELI WYNIK TYCH POSTĘPOWAŃ MA LUB MOŻE MIEĆ ISTOTNE
ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
25
16.
INFORMACJE O WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWANIACH PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ,
POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH, W TYM O POSTĘPOWANIACH W TOKU, ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO
NAJMNIEJ OSTATNIE 12 MIESIĘCY, LUB TAKICH, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ WEDŁUG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE TO
POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI ALBO MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ
FINANSOWĄ EMITENTA, ALBO STOSOWNA INFORMACJA O BRAKU TAKICH POSTĘPOWAŃ
25
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DANE O EMITENCIE
1.

2.

NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNĄ, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES EMITENTA WRAZ Z ADRES POCZTY
ELEKTRONICZNEJ, ADRES GŁÓWNEJ STRONY INTERNETOWEJ, IDENTYFIKATOREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ
KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ ORAZ NUMEREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ
Firma:

Wooden Alien Spółka Akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba i adres:

Kraków, adres: ul. Wojciecha Weissa 7, 31-339 Kraków

Adres poczty elektronicznej:

info@wodenalien.com

Strona internetowa:

woodenalien.com

Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS

0000809796

Regon

384363038

NIP

6751713873

WSKAZANIE CZASU TRWANIA SPÓŁKI, JEŻELI JEST OZNACZONY

Zgodnie z § 3 Statutu, czas trwania Spółki nie jest ograniczony.
3.

WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁA UTWORZONA SPÓŁKA

Emitent jest spółką akcyjną utworzoną na podstawie prawa polskiego. Emitent działa na podstawie KSH oraz innych
powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa, a także na podstawie Statutu i
wydawanych na jego podstawie regulaminów.
Spółka pod firmą Wooden Alien została zawiązana w dniu 12 września 2019 r., Repertorium A nr 8166/2019, przed
notariuszem Justyną Tuszyńską z Kancelarii Notarialnej Barbara Miśkiewicz Justyna Tuszyńska Notariusze S.C. prowadzonej w
Krakowie (ul. Pawia 18a, 31-154 Kraków). Zgodnie z § 1 ust. 2 Statutu założycielami Spółki są Hubert Kubit, Barbara WiszyńskaKubit, Kamil Klinowski, Marek Markuszewski, Maciej Miksztal, Mateusz Kubik, Adrian Adamczyk i Karol Wieczorek.
4.

WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU, WRAZ Z PODANIEM
DATY DOKONANIA TEGO WPISU, A W PRZYPADKU GDY SPÓŁKA JEST PODMIOTEM, KTÓREGO UTWORZENIE
WYMAGAŁO UZYSKANIA ZEZWOLENIA − PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, ZE WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE
WYDAŁ

Postanowienie o wpisie spółki Wooden Alien S.A. do rejestru przedsiębiorców KRS zostało wydane przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 października 2019 r.
Spółka została zarejestrowana pod numerem KRS: 0000809796. Do utworzenia Spółki nie było wymagane uzyskanie żadnego
zezwolenia.
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5.

KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA

Zawiązanie Spółki 12 września 2019 roku stanowiło zwieńczenie ponad rocznego okresu przygotowań do otwarcia studia. W
tym czasie założyciele wykonali analizy tendencji rynkowych, rozbudowali swój zespół oraz know how i przygotowali szereg
koncepcji produktów. Ten proces pomógł im zdobyć uwagę i ostatecznie zaufanie pierwszych inwestorów. W czerwcu 2019
założyciele otrzymali deklarację wsparcia finansowego, która została zrealizowana we wrześniu, pozwalając na start studia i
rozpoczęcie produkcji Projektu #1.
DATA

WYDARZENIE

12.09.2019 r.

Zawiązanie Spółki Wooden Alien S.A. / Objęcie akcji założycielskich serii A

24.10.2019 r.

Rejestracja w rejestrze przedsiębiorców KRS Wooden Alien S.A.

04.11.2019 r.

Uchwała NWZ w sprawie emisji akcji serii B

20.01.2020 r.

Uchwała NWZ w sprawie emisji akcji serii C

27.01.2020 r.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego – emisja serii B

13.03.2020 r.

Uchwała NWZ w sprawie emisji akcji serii D

24.07.2020 r.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego – emisja serii D

13.12.2021

6.

Uchwała Zarządu w sprawie emisji akcji serii F

OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH SPÓŁKI ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA

Zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: kapitał zakładowy,
kapitał zapasowy oraz fundusz rezerwowy.
Zgodnie ze Statutem na datę Dokumentu Ofertowego zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 164.000 zł (sto
sześćdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy) i dzieli się na 820 000 (osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji, w tym 690 000
(sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych oraz 130 000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości
nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja. Podsumowanie w zakresie dotychczas zarejestrowanych akcji zawiera
poniższa tabela:
SERIA
AKCJI

LICZBA AKCJI

LICZBA GŁOSÓW

RODZAJ
AKCJI

WARTOŚĆ
NOMINALNA

CENA EMISYJNA

DATA UCHWAŁY
EMISYJNEJ

DATA
REJESTRACJI
W KRS

A

500.000

500.000

imienne

0,20 PLN

0,20 PLN

12.09.2019 r.

24.10.2019 r.

B

140.000

140.000

imienne

0,20 PLN

3,00 PLN

04.11.2019 r.

27.01.2020 r.

C

50 000

50 000

imienne

0,20 PLN

9,50 PLN

20.01.2020 r.

24.07.2020 r.

D

130 000

130 000

na okaziciela

0,20 PLN

15,00 PLN

13.03.2020 r.

24.07.2020 r.

W sytuacji objęcia wszystkich akcji serii F, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 174.000,00 zł (sto siedemdziesiąt cztery
tysiące złotych 00/100) i dzieli się na 870 000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym 690 000 (sześćset dziewięćdziesiąt
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tysięcy) akcji imiennych oraz 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia
groszy) każda akcja. Podsumowanie w tym zakresie zawiera poniższa tabela.
SERIA
AKCJI

LICZBA
AKCJI

LICZBA
GŁOSÓW

RODZAJ
AKCJI

WARTOŚĆ
NOMINALNA

CENA
EMISYJNA

DATA
UCHWAŁY
EMISYJNEJ

DATA
REJESTRACJI
W KRS

A

500.000

500.000

imienne

0,20 PLN

0,20 PLN

12.09.2019 r.

24.10.2019 r.

B

140.000

140.000

imienne

0,20 PLN

3,00 PLN

04.11.2019 r.

27.01.2020 r.

C

50 000

50 000

imienne

0,20 PLN

9,50 PLN

20.01.2020 r.

24.07.2020 r.

D

130 000

130 000

na okaziciela

0,20 PLN

15,00 PLN

13.03.2020 r.

24.07.2020 r.

F

50 000

50 000

na okaziciela

0,20 PLN

18,00 PLN

13.12.2021 r.

Akcje
Oferowane

Zgodnie z art. 396 § 4 KSH statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków
(kapitały rezerwowe). W tym zakresie zgodnie z § 30 ust. 2 Statutu, Spółka na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia może
tworzyć również inne kapitały i fundusze, w tym rezerwowe. Zasady tworzenia, wykorzystywania i likwidacji tych kapitałów i
funduszy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
Poniżej przedstawiono wysokość kapitału własnego Spółki na dzień 30 listopada 2021 r.
KAPITAŁ WŁASNY (PLN)
Kapitał własny

30 listopada 2021 r.
1 896 389,08

Kapitał (fundusz) podstawowy

164 000,000

Kapitał (fundusz) zapasowy

2 119 327,84

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

Pozostałe kapitały rezerwowe

0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

- 386 938,76
0,00

Źródło: Emitent.

7.

INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Kapitał zakładowy Spółki został opłacony w całości.
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8.

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ
OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO
OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI LUB W WYNIKU REALIZACJI UPRAWNIEŃ PRZEZ POSIADACZY
WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI PRZEWIDYWANEGO WARUNKOWEGO
PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH
DO NABYCIA TYCH AKCJI

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji.
W dniu 9 czerwca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wooden Alien S. A. podjęło uchwałę nr 3/09/06/2020 w sprawie
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz
wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego. Na datę niniejszego Dokumentu Ofertowego nie zostały wydane żadne
warranty subskrypcyjne ani akcje w ramach tego podwyższenia.
Na podstawie wyżej wymienionej uchwały Spółka będzie realizować Program Motywacyjny, który obejmuje lata 2019-2022 i
umożliwia osobom uczestniczącym, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów, uzyskać prawo do objęcia łącznie nie
więcej niż 80 000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E. Celem programu motywacyjnego jest stworzenie
mechanizmów motywujących kluczowy personel Spółki do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, a
także zwiększenie szans na pozyskanie nowych, doświadczonych specjalistów do zespołu.
9.

WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE NA PODSTAWIE STATUTU
PRZEWIDUJĄCEGO UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W GRANICACH
KAPITAŁU DOCELOWEGO MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY, JAK RÓWNIEŻ LICZBY AKCJI I
WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE MOŻE BYĆ JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM
TRYBIE

W Spółce został wprowadzony kapitał docelowy na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr
6/31/08/2020 w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki oraz potwierdzenia (ponownego udzielenia) zawartego w nim
upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przewidującego
kompetencję Zarządu spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady
Nadzorczej.
Na podstawie wyżej wymienionej uchwały przyznano Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż: 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję nie
więcej niż 100 000 akcji.
W sytuacji objęcia wszystkich akcji serii F, emitowanych w ramach kapitału docelowego, kapitał zakładowy będzie mógł być
podwyższony w ramach kapitału docelowego jeszcze o 50 000 akcji, tj. o 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 50/100).

10.

WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE PAPIERY
WARTOŚCIOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE

Nie dotyczy. Akcje Emitenta nie były dotychczas notowane na rynkach papierów wartościowych.
11.

INFORMACJE O RATINGU PRZYZNANYM EMITENTOWI LUB EMITOWANYM PRZEZ NIEGO PAPIEROM
WARTOŚCIOWYM

Emitentowi oraz emitowanym przez niego papierom wartościowym nie został przyznany rating.
12.

PODSTAWOWE INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA MAJĄCYCH
ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM ISTOTNYCH JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z
PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY,
PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Nie dotyczy. Emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej.
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13.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH, WRAZ Z ICH
OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW,
TOWARÓW I USŁUG ALBO JEŻELI JEST TO ISTOTNE, POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG W
PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA, W PODZIALE NA SEGMENTY
DZIAŁALNOŚCI

13.1.

Podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej

Wooden Alien to młode krakowskie studio zajmujące się produkcją multiplatformowych gier wideo z segmentu indie. Obecnie
studio pracuje nad pierwszą grą o roboczym tytule Projekt #1. Jej premiera zaplanowana jest na rok 2022 w formule Early
Access, a w pełnej wersji na rok 2023. Aby zmaksymalizować szanse odniesienia sukcesu, studio koncentruje wszystkie swoje
wysiłki wyłącznie na jednym tytule. To jedna z podstaw świadomej strategii biznesowej Spółki. Skupienie się na tworzeniu
wyłącznie pojedynczego tytułu niesie ze sobą szereg korzyści:
● Pełne wykorzystanie kreatywnego potencjału i komunikacji w obrębie zespołu.
● Stworzenie tytułu o możliwie najwyższej jakości, osiągniętej poprzez zwiększoną liczbę iteracji i wdrożenie
mechanizmów otrzymywania feedbacku.
● Realizowanie przemyślanej i kompleksowej strategii marketingowej.
Projekty Wooden Alien realizowane są w oparciu o opracowane przez studio Filary Produkcji:
I.
II.
III.

Tworzenie zmotywowanego, zgranego zespołu specjalistów połączonego wspólną wizją.
Kierowanie się dogłębnymi analizami rynku oraz badaniami oczekiwań grupy odbiorczej w procesie tworzenia
koncepcji i podejmowania decyzji produkcyjnych.
Dążenie do możliwie najwyższej jakości produktu realizowane poprzez jego ciągłą iterację.

Ponadto spółka nieustannie weryfikuje skuteczność obranych strategii, testuje stan produkcji, a także regularnie zbiera opinie
branżowych ekspertów, dziennikarzy oraz inwestorów.
Integralną częścią procesu projektowania, produkcji i strategii marketingowej jest tworzenie rozpoznawalnego brandu
Wooden Alien. To element długofalowej strategii budowania bazy klientów związanych z produktami marki. Studio planuje
osiągnąć ten cel poprzez:
●
●
●
●
13.2.

stworzenie wyrazistego i spójnego charakteru produkowanych gier;
tworzenie produktów bardzo wysokiej jakości z istotnym wsparciem graczy;
kreowanie aktywnej społeczności w grze oraz na portalach społecznościowych;
stałe udoskonalanie i rozbudowywanie Projektu #1 w modelu GDaaS.
Strategia rozwoju

Wooden Alien chce zbudować markę rozpoznawalnego dewelopera multiplatformowych gier wideo. W przyszłości Spółka
zakłada ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Akcji Nowej
Emisji, jak również wszystkich lub większości wyemitowanych wcześniej akcji Spółki znajdujących się w posiadaniu
dotychczasowych akcjonariuszy. Stosowne decyzje w tym zakresie podejmowane będą z uwzględnieniem najlepszych
interesów Spółki i jej akcjonariuszy.
Studio tworzy unikalne gry wideo, wspierające szeroką, spójną wizję artystyczną brandu Wooden Alien. Model działania
wzorowany jest na światowych studiach deweloperskich, które z sukcesem realizują podobną strategię, takich jak: Klei
Entertainment, Supergiant Games czy Red Hook Studios. Emitent z wielkim szacunkiem odnosi się do dokonań wyżej
wymienionych twórców gier, mając świadomość ilości czasu, pracy i jasności wizji, których rezultatem jest wysoki status
studiów i ich popularność na rynku gier.
Formowanie społeczności wokół studia oraz jego produktów stoi u podstaw strategicznych założeń Wooden Alien.
Budowanie pozytywnych relacji z graczami obejmować będzie dostarczenie najwyższej jakości produktu i wspieranie gier
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również po premierze (DLC, rozszerzenia, poprawki). Konsultacje z graczami i ich czynny udział w procesie produkcji
obecnego i przyszłych projektów przyczynia się do:
●
●
●
●
●
●

zwiększenia rozpoznawalności produktów i marki studia,
wzbudzenia poczucia lojalności poprzez wkład graczy w produkcję,
wykorzystania danych telemetrycznych w celu poprawy jakości gier,
weryfikacji skuteczności działań marketingowych,
zebrania danych na temat grupy odbiorczej i jej oczekiwań,
wzmocnienia zasięgu marketingowego produktów.

Poza pozyskiwaniem opinii graczy, Emitent posiłkuje się opiniami specjalistów związanych z branżą gamingową, nieustannie
śledzi i reaguje na zmieniające się trendy rynkowe, nowości technologiczne związane z silnikiem gry, a także realizuje
strategię rzetelnej komunikacji z inwestorami indywidualnymi.
Od samego początku swojej działalności Wooden Alien jest świadome wagi budowania zgranego i zaangażowanego zespołu.
To właśnie z tego powodu deweloperzy pracujący nad projektem są akcjonariuszami spółki lub będą uczestnikami programu
motywacyjnego. Dzięki temu:

●
●
●

zespół związany jest z przyszłością projektu oraz z przyszłością samej Spółki,
w zespole pogłębia się poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności za Spółkę,
utrzymane są wysokie morale i motywacja.

Spółka nieustannie inwestuje w kapitał intelektualny zespołu i realizuje regularny udział w branżowych wydarzeniach i
szkoleniach. Do tej pory członkowie zespołu brali już udział m.in. w kilku edycjach Digital Dragons Academy, Game Design
Summit czy Poznań Game Arena.
Współzałożycielami spółki są indywidualni inwestorzy branżowi, którzy wspierają swoim doświadczeniem Zarząd. W
przyszłości Spółka zakłada ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek NewConnect Akcji Nowej Emisji, jak również
wszystkich lub większości wyemitowanych wcześniej akcji Spółki znajdujących się w posiadaniu dotychczasowych
akcjonariuszy. Stosowne decyzje w tym zakresie podejmowane będą z uwzględnieniem najlepszych interesów Spółki i jej
akcjonariuszy. Niniejszy Dokument Ofertowy może różnić się pod względem formy lub treści od przyszłego dokumentu
informacyjnego, w rozumieniu przepisów Regulaminu ASO, który będzie sporządzony przez Spółkę w związku z ubieganiem
się o wprowadzenie akcji Spółki na rynek NewConnect.
13.3.

Zespół Emitenta

ZESPÓŁ KREATYWNY
Zespół kreatywny odpowiedzialny za produkcję pierwszego projektu Wooden Alien tworzy 10 osób. Trzon zespołu stanowią
programiści, graficy i designerzy posiadający długoletnie doświadczenie w branży gier wideo.
●

Hubert Kubit − Game Director. Odpowiedzialny przede wszystkim za spójną wizję projektu oraz analizę rynku.
Przewodzi działom narracji i designu. Na jego 12 lat w branży składają się m.in.:
○ Quest Designer w CD Projekt Red (Wiedźmin 3; Wiedźmin 3: Krew i wino)
○ Quest Producer w Techland (Dying Light)
○ Creative Director w One More Level (God’s Trigger)
○ Quest/Game Designer w Reality Pump (Two Worlds 2; Two Worlds 2: Pirates of the Flying Fortress)

●

Barbara Wiszyńska-Kubit − Art Director, 2D Ar st. Odpowiedzialna za wizję artystyczną projektów oraz tworzenie
grafiki 2D. Ponad 8-letnie doświadczenie w branży zdobyła pracując jako:
○ Lead 2D Artist w One More Level (God’s Trigger; Crime Secrets: Crimson Lily)
○ Concept Artist/Illustrator dla CreativeMaker (The Valley of Alchemists [Kickstarter funding: $117,511 of
$20,000 − 587%]; Clash of Minds: Holmes vs Moriarty [Kickstarter funding: $56,740 of $15,000 −
378%])
○ Concept Artist/Illustrator w Tap It Games (9 Clues 2: The Ward)
○ Illustrator dla Mass Creation
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●

Mateusz Kubik − Narrative Designer. Odpowiedzialny za opowiadanie historii, przekazywanie emocji oraz
tworzenie proceduralnie generowanej narracji. Na jego 4-letnie doświadczenie składają się m.in.:
○ Narrative Designer/Writer w One More Level (Ghostrunner)
○ Narrative Designer/Associate Producer w One More Level (God’s Trigger)
○ PR Manager w Publicon
○ Reporter w Antyradio

●

Adrian Adamczyk − Programmer. Odpowiedzialny za implementację systemów rozgrywki oraz tworzenie narzędzi
do pracy dla zespołu. Na jego 5-letnie doświadczenie w branży składają się m.in.:
○ Unity 3D Developer w Huuuge Games (Huuuge Unity Framework; Rollercoaster Rush)
○ Unity 3D Developer w Rage Quit Games/SwiftApps (The Wolf Simulator)
○ Software Engineer w Game Desire/Ganymede (Pool Live Pro)

●

Karol Wieczorek − Programmer. Odpowiedzialny za implementację systemów rozgrywki oraz tworzenie narzędzi
do pracy dla zespołu. Na jego 5-letnie doświadczenie w branży składają się m.in.:
○ Unity Developer w Huuuge Games (Huuuge Unity Framework; Various Games, np. Rollercoaster Rush)
○ Unity Game Developer/Game Developer/Producer w Empyrean (90 Minute Fever; House Flipper)

●

Robert Barc − Game Designer. Odpowiedzialny przede wszystkim za tworzenie głębokich systemów rozgrywki
oraz balans gry. Posiada 7-letnie doświadczenie w branży, w tym jako:
○ Unity 3D Programmer/Designer w OvidWorks (Metamorphosis)
○ Unity 3D Programmer w Black Eye Games (Gloria Victis)
○ Unity 3D Programmer w Mageeks
○ Unity 3D Programmer/Designer w Appercut (Off My Head - unreleased)
○ Game Designer w Silesia Games (Amberfall - unreleased)
○ Outsource Game Tester dla Testronic

●

Monika Szewczyk − 2D Ar st. Odpowiedzialna za tworzenie graﬁki 2D do projektu oraz materiałów promocyjnych.
Ponad 7-letnie doświadczenie w grafice 2D w branży gamedev, w tym jako:
○ Senior Graphic Artist w DI Studio (Steampunk Solitaire; Golden Toro)
○ 2D Illustrator dla u2i (SoftWar)
○ 2D Illustrator (Wanderers Board Game −unreleased)
○ Graphic Designer (Maginarium)
○ Storyboard Artist w Amuse (Animacars)
○ Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

●

Idalia Kułak − Animator/2D Ar st. Odpowiedzialna przede wszystkim za animacje postaci i obiektów oraz efekty
VFX. Na jej 4-letnie doświadczenie składają się m.in.:
○ Animator/2D Artist w Woodge (Cooking Festival)
○ 2D Artist dla Rince (Neon Defenders)
○ Illustrator w AMEET Publishing
○ Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

●

Mykyta Bondar − Game Designer. Odpowiedzialny przede wszystkim za tworzenie leveli w grze. Posiada 3-letnie
doświadczenie w branży, w tym jako:
○ Game Designer w Flying Wild Hog (Blunt Force)
○ Game Designer w G2A
○ Game Designer w Monad Rock

●

Damian Frycz − QA Specialist. Odpowiedzialny przede wszystkim za Quality Assurance produktu, planowanie oraz
wykonywanie testów ilościowych i jakościowych. Posiada 3-letnie doświadczenie w branży, w tym jako:
○ Tester w Xi4G (House Secrets: The Beginning)
○ Game Designer, Producer, Tester w Vulpesoft (Dr Livingstone, I presume?)
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ZESPÓŁ KORPORACYJNY
W zakresie korporacyjnym spółkę wspierają:
●

Rafał Szafraniec (Senior Financial & Operating Officer)
Wspiera studio w kwestiach związanych z zarządzaniem środkami finansowymi spółki, planowaniem strategicznym
i ewidencją finansową, a także koordynowaniem procesów operacyjnych i korporacyjnych. Dotychczasowe
doświadczenie zdobywał w obszarze finansów, rachunkowości i bankowości.

●

Andrzej Szafraniec (Head of Legal)
Doradza Spółce od strony prawnej oraz koordynuje i nadzoruje wszelkie procesy prawne w Spółce, od bieżących
spraw do istotnych wydarzeń takich jak emisje akcji. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym i
zarządzaniu procesami prawnymi spółek z różnych branż, również z branży GameDev (Starward Industries S.A.,
Moonlit S.A., Far From Home S.A.). Wiedzę i umiejętności zdobywał m.in. w firmach notowanych na rynku
NewConnect.

●

Paulina Magda (Administrative Manager)
Posiada 4-letnie doświadczenie jako pracownik administracyjny. Oferuje wsparcie w rozwoju, codziennym działaniu,
organizacji i finansach Wooden Alien.

●

Dominika Wcisło (Legal Officer)
Odpowiada za wsparcie procesów prawnych i bieżące doradztwo prawne w Spółce. Doświadczenie zdobywała
doradzając spółkom kapitałowym jako prawnik in-house.

RADA NADZORCZA
Członkowie Rady Nadzorczej nie tylko weryfikują bieżące działania spółki, ale są również zaangażowani w strategię rozwoju
Wooden Alien, oferują wsparcie w obszarach biznesowych i korporacyjnych, w większości także jako specjaliści posiadający
rozległą wiedzę na temat branży gamingowej.
●

Kamil Klinowski (Przewodniczący Rady Nadzorczej)
Ekonomista; inwestor indywidualny z 27-letnim stażem, aktywny w sektorze spółek gamingowych i
technologicznych; Współzałożyciel oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Far From Home S.A.

●

Marcin Górecki
Od połowy lat 90 dziennikarz zajmujący się tematyką gier wideo, a także redaktor naczelny magazynów o grach;
Redaktor Secret Service; Redaktor Naczelny Neo; Właściciel oraz Redaktor Naczelny Neo Plus; Członek Rady
Nadzorczej 11 bit studios S.A.; aktualnie Członek Rady Nadzorczej Starward Industries S.A.

●

Marek Markuszewski
Projektant i producent gier wideo z ponad 12-letnim doświadczeniem. Swoją wiedzę i umiejętności zdobywał na
stanowisku Senior Producer w CD Projekt RED (Wiedźmin 3: Krew i Wino, Cyberpunk 2077), a także w roli
współzałożyciela krakowskiego oddziału CD Projekt RED i Producenta w Reality Pump. Od 2018 roku stoi za sterami
Starward Industries S.A.

●

Bartosz Karasiński
Vice President oraz International Sales Director w Nowy Styl Group; od 2004 roku Członek Junior Chamber
International; jako Członek Rady Nadzorczej Wooden Alien S.A. oferuje strategiczne wsparcie w zakresie
biznesowym i korporacyjnym.

●

Tomasz Buśko
Inwestor giełdowy z ponad 12 letnim doświadczeniem. Specjalista devops, entuzjasta nowych technologii, pasjonat
branży gier. Przedstawiciel inwestorów indywidualnych w Radzie Nadzorczej Wooden Alien S.A.

●

Sebastian Kwaśny
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Przedsiębiorca, doradca biznesowy i aktywny inwestor indywidualny z ponad 25-letnim stażem. Twórca nowych
inicjatyw, współzałożyciel startupów i zarządzający w branżach IT, Bio-IT, gamingu, AI. Niezależny członek rad
nadzorczych. Doradca w zakresie nowych technologii, zarządzania i strategii rozwoju.
13.4.

Produkt Emitenta

Pierwszym projektem tworzonym przez Wooden Alien jest gra wideo o roboczym tytule Projekt #1. Szczegóły dotyczące gry
nie zostały jeszcze ogłoszone publicznie, a poniższy opis ma charakter poglądowy. Powodem tego jest potrzeba stopniowego
budowania napięcia oraz wykorzystanie efektu zaskoczenia w ramach zaplanowanej kampanii marketingowej. W ramach
realizowanej strategii marketingowej Spółka zamierza opublikować wyłącznie wybrane informacje na temat Projektu #1 z
istotnym wyprzedzeniem czasowym przed planowaną premierą.
Podstawowe założenia:
●
●
●
●
●

Segment gier indie
Gatunek: survival, symulacja, przygodowa
Platformy: PC, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation
Silnik: Unity
Premiera: Q3 2023 r. (Q3 2022 r. - Early Access)

Skalę produkcji Projektu #1 najtrafniej odzwierciedlają tytuły producentów z segmentu indie, na których sukcesach
wzorowany jest model Wooden Alien. W celach porównawczych przywołano dane dotyczące serwisu Steam raportowane
przez serwis Steam Spy z dnia 19 października 2021:
●
●
●
●

Don’t Starve − 5,8 milionów posiadaczy (owners);
The Escapists I i II − łącznie ponad 3 miliony posiadaczy (owners);
Darkest Dungeon − 3,6 milionów posiadaczy (owners).
This War of Mine − 2,4 milionów posiadaczy (owners);

Projekt #1 ma realizować założenia produkowania gier o spójnym i wyrazistym charakterze, które będą budowały markę
Wooden Alien.
Produkty Wooden Alien tworzone są ze świadomością dwóch etapów komunikacji z klientem: przed zakupem oraz po
zakupie. W pierwszym etapie produkt ma na celu zachęcić klienta do zakupu. W drugim − wzbudzić w nim emocje po to, by
pozostał z nim na dłużej i zbudował pozytywny obraz marki, zapewniającej wysokiej jakości rozgrywkę. Istotą tej strategii jest,
by te długofalowe założenia tworzenia brandu zakorzenione były w samym produkcie. Dlatego motto, które przyświeca grom
powstającym pod marką Wooden Alien to:
Gry Wooden Alien to pierwsze gry, które zauważasz,
a ostatnie, o których zapominasz.
Gry Wooden Alien przykuwają uwagę poprzez:
●
●

Unikalny temat przewodni oraz setting (umiejscowienie rozgrywki).
Oryginalny, wyrazisty styl graficzny 2D.

A zapadają w pamięć dzięki emocjom wzbudzanym przez:
●
●

Dynamiczną narrację.
Zaawansowane systemy rozgrywki.

Zgodnie z powyższym, Projekt #1 stanowi połączenie gatunku science fiction oraz nieujawnionego na tym etapie wyrazistego
settingu, który jednocześnie narzuca temat przewodni gry. Rozgrywka łączy w sobie mechaniki i systemy gier survivalowych,
symulacji oraz gier RPG.
Główne wyróżniki i charakterystyka Projektu #1:
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●
●
●
●
●
●

13.5.

Ekscytująca kosmiczna przygoda: gra realizuje bardzo konkretną fantazję gracza w nieujawnionym jeszcze
settingu w gatunku science fiction.
System Relacji Społecznych: gracz buduje relacje z postaciami oraz zarządza nimi, aby odnieść sukces w
rozgrywce.
System walki: pełna akcji walka w czasie rzeczywistym oddająca wrażenie bójek wzorowana na grach typu beat
‘em up.
Wyrazista grafika: komiksowy styl graficzny gry utrzymany jest w stonowanej palecie barw i mrocznej stylizacji,
które wzmacniają wyjątkowy setting gry.
Czarny humor: dramatyczne okoliczności skontrastowane zostają z ponurą komedią.
Odblokowywana zawartość gry: gra stopniowo wprowadza nowe elementy i mechaniki. otwierając graczowi
drogę do nowych strategii i umożliwiając przechodzenie gry wielokrotnie na różne sposoby.
Plan produkcji

Dotychczas zespół zrealizował następujący zakres prac:
●
●
●

●

●
●
●

●

●

●

Wrzesień 2019 r. − formalne rozpoczęcie działalności spółki; skompletowanie podstawowych członków zespołu;
stworzenie koncepcji i założeń Projektu #1.
Październik-Listopad 2019 r. − wejście do studia, finalizacja podstawowej koncepcji gry, stworzenie fundamentów
systemu dialogów, szkice koncepcyjne pierwszych lokacji (concept art), koncepcje pierwszych postaci.
Grudzień 2019 r. − odbiór etapu produkcyjnego Prototype zawierającego grywalny prototyp podstawowych
mechanik oraz wstępnych wersji obiektów (placeholderowe assety): modele postaci i ich wczesne animacje;
pierwsza koncepcja systemu walki.
Luty 2020 r. − MS1 - Concept & Art Style Tests. Stworzenie prototypu systemu walki (zawierającego podstawowe
mechaniki walki, większą liczbę postaci); odbiór etapu Combat Demo; organizacja testów z udziałem graczy, podczas
których sprawdzano: stan projektu oraz potencjał marketingowy koncepcji i stylu graficznego Projektu #1.
Maj 2020 r. − MS2 - Fight Prototypes. Zespół zakończył produkcję dwóch prototypów systemu walki do Projektu #1.
Lipiec 2020 r. − MS3 - Exploration Prototype. Osiągnięto kolejny kamień milowy obejmujący prototyp Eksploracji
do Projektu #1.
Wrzesień 2020 r. − MS4 - Escapes Prototypes + Pres Demo. W jego ramach zakończono produkcję mini-dema lokacji
oraz dwóch prototypów Ucieczek, z których wybrano następnie najlepiej rokujące elementy i połączono je w jeden
prototyp.
Grudzień 2020 r. − MS5 - Game Loop Prototype. Do Projektu #1 zostały zaimplementowane podstawowe
funkcjonalności, między innymi: system zasobów, crafting, walka w czasie rzeczywistym oraz rozwinięcie systemów
eksploracji.
Marzec 2021 r. − MS6 - 1/2 Minimum Viable Product. Efektem pracy zespołu było rozwinięcie dotychczasowych
mechanik, wprowadzonych w MS5, a także implementacja nowych systemów, m. in.: system nadzoru, nielegalne
akcje Postaci Gracza i system kar, rozbudowa huba, obsługa oprawy dźwiękowej gry, system Statusów, rozmowy z
NPCami, system Eventów, typ przedmiotów - Narzędzia, wytrzymałość przedmiotów, obiekty niszczalne i
rozmontowywalne, mob enemies, narzędzia do tworzenia leveli.
Lipiec 2021 r. − MS7 - Minimum Viable Product. Zespół ukończył wersję Minimum Viable Product Projektu #1,
zawierającą około dwugodzinne demo gry, prezentujące podstawowe wersje większości systemów rozgrywki w
formie pre-alpha. Ukończenie kamienia milowego pozwoliło na przesłanie wersji MVP do firmy Try Evidence w celu
przeprowadzenia badań na wyselekcjonowanej grupie Graczy.

Plan realizacji kolejnych etapów:
●
●
●

4Q2021 r. − MS8 - Quests and Combat Fixes.
1Q2022 r. − MS9 - Gang System and Night Gameplay.
1Q2022 r. − MS10 - Publisher Demo.

●
●

2Q2022 r. − MS11 - Reveal Build.
3Q2022 r. − MS12 - Early Access Ready
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Plan przyszłych etapów ma charakter poglądowy i w zależności od postępów prac, a także opinii graczy, może być
modyfikowany za zgodą Rady Nadzorczej.
13.6.

Testy

U podstaw modelu działania Wooden Alien leży założenie, że aktualizacje wynikające z ciągłego iterowania i
implementowania otrzymanej informacji zwrotnej są niezbędne, by stworzyć produkt dopasowany do klienta. To z kolei ma
przełożyć się na zwiększoną sprzedaż, czyli główny czynnik sukcesu spółki. Aby osiągnąć ten cel, Spółka już na bardzo
wczesnym etapie produkcji Projektu #1 wciągnęła w pętlę produkcyjną klientów docelowych. Studio zorganizowało w swojej
siedzibie focus testy z graczami, wykorzystując przy tym nowoczesne narzędzia i oprogramowanie pozwalające m.in. ocenić
spontaniczne reakcje zarówno na poszczególne elementy Projektu#1, jak i na jednocześnie testowane wstępne kreacje
marketingowe. Zakończone w lutym 2020 r. testy stanowią pierwszą sesję z serii zaplanowanych na cały okres produkcji.
W sierpniu 2021 r. spółka przeprowadziła testy wersji Minimum Viable Product we współpracy z Try Evidence - wiodącym na
rynku specjalistą od badań jakościowych. Testy te wykazały, że graczom podobają się USP (wyróżniki marketingowe) gry oraz
wykazały słabsze strony produktu, pokazując na czym studio powinno skupić się w dalszych pracach. Wnioski z raportu badań
Zespół przekuł na dalszy plan produkcji.
Poza samymi testami z graczami studio organizuje regularne spotkania z grupami konsultantów, które mają na celu
podniesienie jakości produktu. Wśród doradców spółki są m.in.: specjaliści poszczególnych działów produkcji (producenci,
dyrektorzy artystyczni, dyrektorzy kreatywni itd.), dziennikarze i recenzenci branżowi, specjaliści od marketingu i PR oraz
inwestorzy sektora gier wideo.
13.7.

Plan wydawniczy

Early Access
Aktualnie studio rozważa wydanie gry w modelu Wczesnego Dostępu tzw. Early Access oferowanym przez platformy
sprzedaży Steam oraz Epic Games Store. Model ten zakłada sprzedaż gry przed jej ukończeniem − po obniżonej cenie, która
rekompensuje klientom niefinalny stan produktu oraz umożliwia im uczestniczenie w procesie produkcji gry. Z perspektywy
strategii spółki Early Access niesie ze sobą liczne korzyści:
●
●
●

Produkcyjne. Gracze z tzw. Wczesnym Dostępem stanowią szeroką bazę testerów, która dzięki implementowanym
przez zespół systemom analitycznym pozwoli na podniesienie jakości produktu.
Sprzedażowe. Pozwala na wczesną weryfikację zainteresowania i rzeczywistej sprzedaży oraz reakcję w przypadku
gorszej sprzedaży niż zakładana.
Marketingowe. Wspomaga długoterminową strategię spółki budowania brandu Wooden Alien w oparciu o dialog
z graczami.

Spółka jest świadoma dynamiki rynku i w przypadku zmiany opłacalności modelu Early Access jest przygotowana do sprzedaży
gry w klasycznym modelu Premium.
Publishing
W 1Q2022 studio planuje rozpocząć rozmowy z wybranymi wydawcami na temat potencjalnej współpracy. Spółka rozważa
wejście w rzeczoną współpracę wyłącznie, gdyby miała ona przynieść jej korzyści sprzedażowe oraz wizerunkowe. Aby
zabezpieczyć możliwość wydania gry w alternatywnym modelu Self-Publishing, spółka już rozpoczęła rozmowy ze
specjalistami z zakresu marketingu i publishingu.
Decyzję na ten temat Emitent planuje podjąć w zależności od wersji korzystniejszej dla długoterminowej strategii spółki.
GDaaS
Po właściwej premierze studio planuje przedłużać cykl życia gry, zaangażowanie graczy i zasięg sprzedażowy poprzez
długotrwałe i rzetelne wsparcie produktu w modelu Game Development as a Service (GDaaS). Obejmować ma ono nie tylko
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drobne poprawki tytułu w oparciu o sugestie graczy, ale też publikowanie zarówno bezpłatnych, jak i płatnych rozszerzeń i
dodatków (DLC) − oferujące m.in. rozbudowane wątki fabularne, nowe postaci, mechaniki czy czas rozgrywki.
13.8.

Plan finansowania

Prace zrealizowane przed inkorporacją Spółki były pokryte ze środków prywatnych założycieli, którzy w czerwcu 2019 roku
otrzymali deklarację wsparcia ze strony wczesnych inwestorów na poziomie 1 mln zł.
Dotychczasowe finansowanie odbyło się zgodnie z poniższymi punktami, po odbiorze kolejnych kamieni milowych:
●
●
●
●

Wrzesień 2019 r. − 100 tys. zł przy inkorporacji Spółki;
Listopad 2019 r. − 420 tys. zł po ukończeniu kamienia milowego Koncepcja Projektu;
Styczeń 2020 r. − 475 tys. zł po ukończeniu kamienia milowego Prototyp Systemu Walki;
Czerwiec 2020 r. - 1 950 tys. zł po ukończeniu dwóch kolejnych kamieni milowych: Testy Koncepcji Gry i Art Style'u
oraz Rozwinięcie Systemu Walki.

Zarząd planuje pozyskać kolejne środki z emisji akcji serii F, które zostaną przeznaczone na prace produkcyjne nad Projektem
#1, w celu osiągnięcia Milestona 10 - Publisher Demo, pozwalającego zaprezentowanie wydawcy stanu prac nad Projektem
#1 w takiej formie, aby możliwe było przeprowadzenie negocjacji z wydawcą i ewentualne zawarcie umowy wydawniczej w
pierwszej połowie 2022 r.
Plan produkcyjny do wydania gry w modelu Early Access zakłada wydatki na poziomie 1,7 mln zł, w których uwzględnione są
następujące koszty: zespół stałych współpracowników (dev in-house), zlecenia u zewnętrznych podwykonawców (outsource
dev), IT (sprzęt i licencje obce), koszty administracyjno-biurowe (koszty administracji, utrzymanie biura, obsługa prawna i
księgowa) oraz koszty marketingowe, których niski poziom szacowany jest z uwagi na współpracę z wydawcą.

CAŁKOWITY BUDŻET DO EARLY ACCESS

KWOTA (TYS. PLN)

PROCENT

Zespół deweloperów (Dev In-House)

876

51,7%

Koszty usług zewnętrznych (Outsource Dev)

290

17,1%

Koszty administracyjno-biurowe (utrzymanie biura, obsługa
prawna, obsługa księgowa, IR)

389

23%

Marketing

127

7,5%

11

0,6%

IT (sprzęt i licencje obce)
Źródło: Emitent

Proporcje pomiędzy składowymi budżetu Spółki oraz ich wielkość mogą ulec zmianie w przypadku m.in. zmiany planu
produkcji i niepodpisania umowy wydawniczej.
13.9.

Plan marketingowy

Strategia marketingowa Emitenta zakłada budowanie świadomości nie tylko Projektu #1, ale również marki studia Wooden
Alien. Studio już rozpoczęło budowanie społeczności wokół Projektu #1 i planuje kontynuować ten proces przez cały czas
trwania produkcji. Na kilka miesięcy przed premierą gry spółka planuje przeprowadzić zintensyfikowaną kampanię
marketingową, która będzie trwała również po samej premierze.
Emitent rozpoczął rozmowy ze specjalistami z dziedziny marketingu gier wideo w celu zapewnienia Spółce wsparcia w
zakresie promocji. Szczegółowy plan marketingowy zostanie skonstruowany we współpracy z ww. doradcami oraz z
podmiotem odpowiedzialnym za promocję Projektu #1. W zależności od wybranego modelu wydawniczego podmiotem tym
będzie wydawca lub zewnętrzna agencja marketingowa specjalizująca się w promocji gier wideo.
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Począwszy od etapu tworzenia koncepcji Projektu #1, Emitent nieustannie weryfikuje możliwości sprzedażowe
powstającego produktu. Obecny kształt projektu poparty jest analizą rynku oraz oczekiwań grupy odbiorczej. Emitent bada
m.in. popularność gatunku, potencjalne zasięgi sprzedażowe, preferencje graczy, trendy na rynku oraz czynniki sukcesu gier
studiów, na których wzoruje się Wooden Alien.
Najważniejszym narzędziem strategii marketingowej Emitenta jest dialog ze społecznością graczy. Z tego powodu Spółka w
najbliższych miesiącach planuje zatrudnienie do zespołu specjalisty na stanowisko community managera. Budowanie
społeczności oraz dialog z nią Emitent planuje realizować m.in. poprzez:
●
●
●
●
●
●
●

Komunikację poprzez media społecznościowe
Stworzenie serwera Projektu #1 na platformie Discord
Rozbudowaną integrację Projektu #1 z serwisem Twitch
Kampanię informacyjną w serwisie Kickstarter
Zapraszanie graczy do siedziby studia
Oferowanie graczom realnego udziału w procesie tworzenia Projektu #1 oraz możliwość współpracy z
deweloperami
Otwartość na rozwój społeczności moderskiej (koncentrującej się na modyfikowaniu przez graczy m.in. obiektów,
postaci, wydłużając przez to zaangażowanie w grę oraz samą rozgrywkę).

W przypadku realizacji powyższe działania mają wymierne i dalekosiężne korzyści:
●
●
●
●
●
●

Dotarcie do szerokiej bazy graczy
Utrzymywanie dobrych relacji z klientem docelowym
Wzmocnienie pozytywnego komunikatu na temat Projektu #1 oraz brandu Wooden Alien
Weryfikacja skuteczności działań marketingowych na wczesnym etapie
Konwersja obserwatorów w graczy
Zwiększenie materiałów na temat Projektu #1 w mediach społecznościowych

Social Integration
Wooden Alien pracuje z nowatorskimi rozwiązaniami integrowania swoich gier z portalami społecznościowymi. Zespół rozwija
metody powiązania wpływowych liderów opinii (tzw. influencerów), widzów i gier wideo, aby zmaksymalizować docieranie
z produktem do możliwie szerokiego grona odbiorców.
Od samego początku produkcji gry studio projektuje w niej mechaniki, które mają zachęcać influencerów do publikacji nagrań
prezentujących ich rozgrywkę Projektu #1 (streamowania). Rozwiązania implementowane w Projekcie #1 projektowane są
tak, by ułatwiały graczom dzielenie się swoimi osiągnięciami w grze, a jednocześnie zachęcały oglądających do spróbowania
swoich sił w rozgrywce. Studio w pełni świadomie zamierza wykorzystać potencjał marketingowy Projektu #1 jako gry
nieliniowej z elementami generowanymi proceduralnie. Projekt #1, w przeciwieństwie do gier z linearną fabułą, zyskuje na
ilości dostępnych w sieci materiałów prezentujących fragmenty z gry.
13.10. Informacje finansowe o Spółce
AKTYWA (PLN)
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne

30 listopada 2021 r.
13 744,97
0,00

Rzeczowe aktywa trwałe

4 828,77

Należności długoterminowe

6 697,20
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Inwestycje długoterminowe

0,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe

2 219,00
2 085 972,38

Zapasy

1 625 092,92

Należności krótkoterminowe

96 647,00

Inwestycje krótkoterminowe

357 529,87

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

6 702,59

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

0,00

Udziały (akcje) własne

0,00

AKTYWA RAZEM

2 099 717,35

PASYWA (PLN)
Kapitał własny
Kapitał (fundusz) podstawowy
Kapitał (fundusz) zapasowy

30 listopada 2021 r.
1 896 389,08
164 000,00
2 119 327,84

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

Pozostałe kapitały rezerwowe

0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe

-386 938,76
0,00
203 328,27
82 032,00
0,00
121 296,27
0,00
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PASYWA RAZEM

2 099 717,35

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN)
Przychody netto ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów
Koszty działalności operacyjnej

30 listopada 2021 r.
742 887,83
0,00
742 887,83
1 129 722,47

Amortyzacja

4 516,29

Zużycie materiałów i energii

3 602,95

Usługi obce

902 289,11

Podatki i opłaty

16,18

Wynagrodzenia

181 360,78

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Zysk (strata) ze sprzedaży

34 568,15
3 369,01
-386 834,64

Pozostałe przychody operacyjne

1,62

Pozostałe koszty operacyjne

3,08

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe

-386 836,10
78,61

Koszty finansowe

181,27

Zysk (strata) brutto

-386 938,76

Zysk (strata) netto

-386 938,76

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (PLN)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

30 listopada 2021 r
-1 127 321,17
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Zysk (strata) netto

-386 938,76

Korekty razem

- 740 382,41

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-2 303,09

Wpływy

0,00

Wydatki

2 303,09

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

0,00

Wpływy

0,00

Wydatki

0,00

Przepływy pieniężne netto razem

-1 129 624,26

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

-1 129 624,26

Środki pieniężne na początek okresu

1 487 154,13

Środki pieniężne na koniec okresu

357 529,87

13.11. Charakterystyka rynku, na którym działa Emitent
Globalny rynek gier wideo jest branżą charakteryzującą się wysoką dynamiką wzrostu. Należy przy tym zaznaczyć, że jest to
sektor charakteryzujący się niskim stopniem przewidywalności, nieustannie ewoluujący i oferujący coraz to nowe rozwiązania
gameplayowe i technologiczne.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat można zaobserwować stabilny trend wzrostowy wartości globalnego rynku gier wideo.
Według danych opublikowanych przez Newzoo, wiodącą firmę badawczą, specjalizującą się w badaniach rynku gier, wartość
globalnego rynku gier wideo w 2020 r. opiewała na 177,8 mld USD. Przekłada się to na wzrost rok do roku na poziomie 23,1%.
W porównaniu ze wzrostem rok do roku osiągniętym w 2019 r. jest to wynik spektakularny. Ogromna zmiana tempa wzrostu
wartości globalnego rynku gier w 2020 r. wynika przede wszystkim z sytuacji spowodowanej przez pandemię COVID-19,
podczas której nastąpił wzrost aktywności graczy i wydatków w grach pod wpływem lockdownu.
Długoterminowe prognozy zakładają dalszy wzrost wartości globalnego rynku gier. Newzoo prognozuje, że w 2023 r. rynek
ten osiągnie rekordowy poziom 204,6 mld USD, co przekłada się na prognozowaną średnią roczną stopę wzrostu (ang.
compound annual growth rate, CAGR) w latach 2019-2023 na poziomie 7,2%. W 2024 roku wartość globalnego rynku gier
będzie wynosić 218,7 mld USD, a CAGR w latach 2019-2024 wyniesie 8,7%.
Struktura globalnego rynku gier w latach 2019-2023 (mld USD)
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Źródło: Emitent na podstawie Newzoo
W 2021 r. aż 52% całości przychodów globalnego rynku gier wygenerują gry na urządzenia mobilne, czyli smartfony (45%) i
tablety (7%), co łącznie przekłada się na wartość 90,7 mld USD, osiągając zarazem wzrost o 4,4% w porównaniu z rokiem
poprzednim. Następnym istotnym elementem rynku są gry na konsole (28% przychodów), które wygenerują 49,2 mld USD
Przewidywany udział gier na PC wyniesie 35,9 mld USD (20%).
Udział platform w przychodach światowego rynku gier w 2021 r.

Źródło: Emitent na podstawie Newzoo

Według danych Newzoo z końca 2020 r., największym regionem zbytu gier wideo jest Azja i Pacyfik, stanowiący 48% (84,3
mld USD) globalnej dystrybucji, osiągając przy tym wzrost o 17,5% rok do roku. Głównym uczestnikiem rynku w tym regionie
są Chiny, które odpowiadają za ponad połowę przychodów całości regionu - 44 mld USD. Drugim największym uczestnikiem
rynku jest region Ameryki Północnej, osiągający przychody na poziomie 44,7 mld USD, co stanowi 26% całości przychodów w
branży, osiągając 21,4% wzrostu rok do roku. Oczywistym jest, że największy udział w przychodach regionu przypisuje się
Stanom Zjednoczonym i wynosi on 41,3 mld USD, co plasuje USA zaraz za wynikiem Chin. Należy zaznaczyć, że oba kraje razem
odpowiadają za prawię połowę globalnych przychodów rynku gier, tj. 85,3 mld USD. Następna w kolejności jest Europa,
osiągająca wynik 32,9 mld USD, odpowiadając zatem za 19% globalnych przychodów branży oraz generując wzrost rok do
roku na poziomie 19,9%. Europa często łączona jest z regionem Bliskiego Wschodu i Afryki, który odpowiada za 3% udziału w
rynku w 2020 r. (6,2 mld USD), osiągając przy tym wzrost na poziomie 30,2% rok do roku. W konsekwencji łącznie region
EMEA (ang. Europe, the Middle East and Africa) odpowiada za 22% globalnych przychodów w branży. Ostatnim regionem jest
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Ameryka Łacińska, której udział wynosi 4% (6,8 mld USD). Podobnie jak Bliski Wschód i Afryka, mimo niewielkiego udziału w
rynku, region ten osiągnął duży wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, wynoszący 25,2%.
Udział poszczególnych regionów w przychodach światowego rynku gier w 2020 r. (mld USD)

Źródło: Emitent na podstawie Newzoo

Podobnie jak w przypadku rynku zbytu, największą reprezentację graczy zaobserwujemy w regionie Azja i Pacyfik, który
odpowiada za 54% (1447 mln) całości populacji graczy. Drugim w kolejności regionem jest Europa (386 mln), a zaraz za nią
Bliski Wschód i Afryka (377 mln). Następnie w kolejności znajduje się Ameryka Łacińska (266 mln), a całość zestawienia zamyka
Ameryka Północna (210 mln). Warto zauważyć, że w przedstawionym powyżej zestawieniu globalnych przychodów z gier z
podziałem na regiony, Ameryka Północna zajmuje drugie miejsce. Przekłada się to na bardzo wysoki poziom średniego
przychodu na użytkownika (ang. average revenue per user, ARPU), znacząco wyższy niż w regionie Azji i Pacyfiku. Przeciwnie
sytuacja wygląda w regionach Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Ameryki Łacińskiej, które przewyższają Amerykę Północną liczbą
graczy, lecz ich udział w przychodach rynku gier jest znikomy, co przekłada się na bardzo niski poziom ARPU.
Liczba graczy na świecie w podziale na poszczególne regiony w 2020 r.

Źródło: Emitent na podstawie Newzoo
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14. OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH EMITENTA, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH
Na dzień 30 listopada 2021 r. Spółka nie poniosła wydatków na nakłady inwestycyjne.
15.

INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC SPÓŁKI POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, UKŁADOWYM,
ARBITRAŻOWYM, EGZEKUCYJNYM LUB LIKWIDACYJNYM - JEŻELI WYNIK TYCH POSTĘPOWAŃ MA LUB MOŻE MIEĆ
ISTOTNE ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

Na datę Dokumentu Ofertowego wobec Emitenta nie toczą się żadne postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe,
arbitrażowe, egzekucyjne lub likwidacyjne.
16.

INFORMACJE O WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWANIACH PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ,
POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH, W TYM O POSTĘPOWANIACH W TOKU, ZA OKRES
OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12 MIESIĘCY, LUB TAKICH, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ WEDŁUG WIEDZY
EMITENTA, A KTÓRE TO POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI ALBO MOGĄ MIEĆ
ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTA, ALBO STOSOWNA INFORMACJA O BRAKU TAKICH
POSTĘPOWAŃ

Według najlepszej wiedzy Zarządu, Spółka nie jest stroną postępowań przed organami administracji publicznej,
postępowaniach sądowych lub arbitrażowych ani innych, za okres obejmujący ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą
wystąpić według wiedzy Emitenta, a które mogą mieć istotny wpływ na działalność albo na sytuację finansową Emitenta.
17.

ZOBOWIĄZANIA EMITENTA, W SZCZEGÓLNOŚCI KSZTAŁTUJĄCE JEGO SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ I FINANSOWĄ,
KTÓRE MOGĄ ISTOTNIE WPŁYNĄĆ NA MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI PRZEZ NABYWCÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
UPRAWNIEŃ W NICH INKORPOROWANYCH

Według najlepszej wiedzy Spółki, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego Spółka nie posiada żadnych
zobowiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych Spółki.
Główne grupy zobowiązań Emitenta na dzień 30 listopada 2021 r. kształtują się następująco:
PASYWA (PLN)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe

30 listopada 2021 r.
203 328,27
82 032,00
0,00
121 296,27
0,00

Źródło: Emitent.

18.

INFORMACJA O NIETYPOWYCH ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZA
OKRES OD ZAWIĄZANIA SPÓŁKI DO DNIA UDOSTĘPNIENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOKUMENTU
OFERTOWEGO

W okresie od dnia zawiązania Spółki do dnia udostępnienia do publicznej wiadomości Dokumentu Ofertowego nie wystąpiły
nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Emitenta.
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19.

WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ EMITENTA ORAZ INNYCH
INFORMACJI ISTOTNYCH DLA ICH OCENY, KTÓRE POWSTAŁY PO 30 LISTOPADA 2021 R.

Spółka w niniejszym Dokumencie Ofertowym przedstawiła informacje finansowe jej dotyczące aktualne na 30 listopada 2021
r. W ocenie Zarządu po 30 listopada 2021 r. nie wystąpiły istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej
Spółki, ani nie ujawniły się informacje istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki.
20.

PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych.
21.

ŻYCIORYSY ZAWODOWE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I OSÓB NADZORUJĄCYCH

21.1.

Zarząd

Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. W skład Zarządu może wchodzić Prezes Zarządu. Członkowie
Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. Nowo
powołany członek Zarządu kontynuuje kadencję członka Zarządu, w którego miejsce został powołany. Członkowie Zarządu
mogą być odwołani przed upływem kadencji.
Na datę Dokumentu Ofertowego Zarząd Emitenta składa się z następujących osób:
Imię, nazwisko

Hubert Grzegorz Kubit

Stanowisko

Prezes Zarządu

Kadencja upływa

W dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za
2023 r.

Wiek

37 lat

Staż pracy w branży gamedev

12 lat

Edukacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kulturoznawstwo: Filmoznawstwo

Historia pracy

▪

od 09.2019: Game Director, Wooden Alien S.A.

▪

08.2016-12.2017: Creative Director, One More Level

▪

05.2013-07.2016: Game Director, One More Level

▪

05.2013-09.2014: Quest Designer, CD Projekt RED

▪

04.2012-10.2014: Quest Producer, Techland

▪

05.2009-08.2012: Quest Designer/Writer, Reality Pump

▪

nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości;

▪

nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS, nie jest
również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa
innego niż Rzeczpospolita Polska;

▪

nie został pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub
pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie został również skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu

Oświadczenia
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Karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH. Nie dotyczą jego również ww. równoważne zdarzenia, które
miałyby miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska;
▪

w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie cywilne, karne,
administracyjne lub karne skarbowe, wobec wskazanej osoby, którego wynik postępowania ma lub
może mieć znaczenie dla działalności Emitenta

Imię, nazwisko

Barbara Jadwiga Wiszyńska-Kubit

Stanowisko

Członek Zarządu

Kadencja upływa

W dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za
2023 r.

Wiek

32 lat

Staż pracy w branży gamedev

8 lat

Edukacja

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Matematyka Stosowana

Historia pracy

▪

od 09.2019: Art Director/2D Artist, Wooden Alien S.A.

▪

od 02.2018: Wykładowca Wizytujący, Projektowanie gier wideo, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w
Krakowie

▪

06.2017-03.2019: Concept Artist/Illustrator, CreativeMaker

▪

09.2016-01.2019: Illustrator, Mass Creation

▪

09.2014-06.2017: Lead 2D Artist, One More Level S.A.

▪

10.2013-09.2014: Concept Artist/Illustrator, Tap It Games

▪

nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości;

▪

nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS, nie jest
również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa
innego niż Rzeczpospolita Polska;

▪

nie została pozbawiona przez sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub
pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie został również skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu
Karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH. Nie dotyczą jego również ww. równoważne zdarzenia, które
miałyby miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska;

▪

w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie cywilne, karne,
administracyjne lub karne skarbowe, wobec wskazanej osoby, którego wynik postępowania ma lub
może mieć znaczenie dla działalności Emitenta

Oświadczenia

Imię, nazwisko

Mateusz Kajetan Kubik

Stanowisko

Członek Zarządu
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Kadencja upływa

W dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za
2023 r.

Wiek

37 lat

Staż pracy w branży gamedev

4 lata

Edukacja

Historia pracy

▪

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kulturoznawstwo: Filmoznawstwo

▪

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Podyplomowe studia dla tłumaczy literatury

▪

od 09.2019: Narrative Designer/Writer, Wooden Alien S.A.

▪

02.2018-08.2019: Narrative Designer/Associate Producer, One More Level S.A.

▪

07.2017-01.2018: Writer, One More Level S.A.

▪

09.2015-02.2017: PR Manager, Publicon Sp. z o.o.

▪

07.2013-12.2014: Koordynator Arteteki WBP w Krakowie, WBP w Krakowie

▪

06.2011-06.2013: Reporter Antyradio Kraków, Eurozet Sp. z o. o.

▪

nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości;

▪

nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS, nie jest
również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa
innego niż Rzeczpospolita Polska;

▪

nie został pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub
pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie został również skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu
Karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH. Nie dotyczą jego również ww. równoważne zdarzenia, które
miałyby miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska;

▪

w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie cywilne, karne,
administracyjne lub karne skarbowe, wobec wskazanej osoby, którego wynik postępowania ma lub
może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

Oświadczenia

21.2.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
W wypadku gdy Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, Rada Nadzorcza składa
się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także sekretarza.
Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem
kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej
wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok
obrotowy wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej wspólnej kadencji wygasa
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
W przypadku rezygnacji lub śmierci przed upływem kadencji, jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej
powołanych przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia
powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, mogą dokonać wyboru członków Rady Nadzorczej w miejsce mandatów zwolnionych
na skutek wystąpienia ww. okoliczności. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych w sposób określony w zdaniu
poprzedzającym kończy się z upływem 12 miesięcy od dnia powołania, ale nie później niż w dniu upływu kadencji pozostałych
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członków Rady Nadzorczej albo w dniu odbycia się najbliższego Walnego Zgromadzenia. Na datę Dokumentu Ofertowego
Rada Nadzorcza składa się z następujących osób:
Imię, nazwisko

Kamil Michał Klinowski

Stanowisko

Przewodniczący

Kadencja upływa

W dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za
2021 r.

Wiek

46 lat
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zarządzanie Międzynarodowe

Edukacja

Historia pracy

Polska Akademia Nauk w Warszawie, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, studia
doktoranckie 3 stopnia
▪

od 09.2019: Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wooden Alien SA

▪

od 09.2018: Przewodniczący Rady Nadzorczej, Starward Industries SA

▪

2007-2009: Członek Zarządu - CMO, Duncon Bikes sp. z o.o.

▪

2003-2006: Prokurent, Republika Kawy sp. z o.o

▪

1997-2001: Prezes Zarządu, Gestor Plakat sp. z o.o

▪

od 1993: Inwestor indywidualny na GPW oraz NC, w ostatnich latach koncentracja na sektorze spółek
technologicznych (gamedev / biotech)

▪

nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości;

▪

nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS, nie jest
również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa
innego niż Rzeczpospolita Polska;

▪

nie został pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub
pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie został również skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu
Karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH. Nie dotyczą jego również ww. równoważne zdarzenia, które
miałyby miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska;

▪

w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie cywilne, karne,
administracyjne lub karne skarbowe, wobec wskazanej osoby, którego wynik postępowania ma lub
może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

Oświadczenia

Imię, nazwisko

Marek Tadeusz Markuszewski

Stanowisko

Członek

Kadencja upływa

W dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za
2021 r.

Wiek

37 lat

Edukacja

Akademia Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Architektura i Planowanie Urbanistyczne
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Historia pracy

▪

od 09.2019: Członek Rady Nadzorczej, Wooden Alien SA

▪

od 09.2018: Prezes Zarządu, Starward Industries SA

▪

06.2016-10.2017: Senior Producer, CD Projekt RED

▪

09.2015-05.2016: Project Manager, CD Projekt RED

▪

03.2013-08.2015: Producer, CD Projekt RED

▪

10.2011-02.2013: Producer, Reality Pump

▪

04.2011-10.2011: Game Designer/Cutscene Artist, City Interactive

▪

04.2010-04.2011: Level designer/Environment Artist, GameLab

▪

04.2009-08.2009: Game Designer, Drago Entertainment

▪

02.2009-04.2009: Environment Artist, Buzzword Junkie

▪

07.2008-01.2009: Level designer/Environment Artist, SoDigital

▪

04.2007-04.2008: Level designer, City Interactive

▪

nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości;

▪

nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS, nie jest
również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa
innego niż Rzeczpospolita Polska;

▪

nie został pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub
pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie został również skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu
Karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH. Nie dotyczą jego również ww. równoważne zdarzenia, które
miałyby miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska;

▪

w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie cywilne, karne,
administracyjne lub karne skarbowe, wobec wskazanej osoby, którego wynik postępowania ma lub
może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

Oświadczenia

Imię nazwisko

Marcin Górecki

Stanowisko

Członek

Kadencja upływa

W dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za
2021 r.

Wiek

46 lat

Edukacja

Wyższa Szkoła Dziennikarska im Melchiora Wańkowicza w Warszawie

Historia pracy

Oświadczenia

▪

od 09.2019: Członek Rady Nadzorczej, Wooden Alien SA

▪

od 08.2019: Członek Rady Nadzorczej, Starward Industries SA

▪

2010-2013: Członek Rady Nadzorczej, 11 bit studios SA

▪

od 1998: Właściciel, Redaktor Naczelny, Neo Plus

▪

1995 -1998: Redaktor, Secret Service

▪

nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości;
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▪

nie został pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub
pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie został również skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu
Karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH. Nie dotyczą jego również ww. równoważne zdarzenia, które
miałyby miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska;

▪

w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie cywilne, karne,
administracyjne lub karne skarbowe, wobec wskazanej osoby, którego wynik postępowania ma lub
może mieć znaczenie dla działalności Emitenta

Imię, nazwisko

Bartosz Karasiński

Stanowisko

Członek

Kadencja upływa

W dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za
2021 r.

Wiek

42 lata

Edukacja

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, International Management

Historia pracy

▪

od 08.2018: Vice President (Member of the Extended Board), Nowy Styl Group

▪

od 01.2010: Export Director, Nowy Styl Group

▪

06.2008-12.2009: International Key Account Director, Nowy Styl Group

▪

04.2006-06.2008: Manager - Strategy & Business Dev Dept, Nowy Styl Group

▪

01.2006-12.2016: President LOM Kraków, Junior Chamber International

▪

01.2004-12.2017: Member, Junior Chamber International

▪

02.2004-04.2006: Sales Manager, Separator R&S

▪

nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości;

▪

nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS, nie jest
również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa
innego niż Rzeczpospolita Polska;

▪

nie został pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub
pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie został również skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu
Karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH. Nie dotyczą jego również ww. równoważne zdarzenia, które
miałyby miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska;

▪

w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie cywilne, karne,
administracyjne lub karne skarbowe, wobec wskazanej osoby, którego wynik postępowania ma lub
może mieć znaczenie dla działalności Emitenta

Oświadczenia

Imię, nazwisko

Tomasz Buśko

Stanowisko

Członek
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Kadencja upływa

W dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za
2021 r.

Wiek

35 lat

Edukacja

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Informatyka

Historia pracy

▪

od 08.2020: Członek Rady Nadzorczej, Wooden Alien SA

▪

od 12.2015: Programista, Citibank Europe PLC

▪

08-2012-12.2015: Devops, SII Sp. z o.o.

▪

05.2011-06.2013: Tester, Eracent Sp. z o.o.

▪

nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości;

▪

nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS, nie jest
również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa
innego niż Rzeczpospolita Polska;

▪

nie został pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub
pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie został również skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu
Karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH. Nie dotyczą jego również ww. równoważne zdarzenia, które
miałyby miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska;

▪

w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie cywilne, karne,
administracyjne lub karne skarbowe, wobec wskazanej osoby, którego wynik postępowania ma lub
może mieć znaczenie dla działalności Emitenta

Oświadczenia

Imię, nazwisko

Sebastian Kwaśny

Stanowisko

Członek

Kadencja upływa

W dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za
2021 r.

Wiek

48 lat
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Oxford Brookes University; Kierunek Zarządzanie strategiczne/Ekonomia (MBA)

Edukacja

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Studia Podyplomowe w zakresie Blockchain, Smart Kontrakty i Waluty
Cyfrowe
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie; Studia Podyplomowe w zakresie Biznes.AI: technologia, prawo,
zastosowanie sztucznej inteligencji
▪

od 08.2020 – nadal – Wooden Alien S.A. - Członek Rady Nadzorczej

▪

od 07.2019 – nadal – Escola S.A. - Członek Rady Nadzorczej

▪

od 12.2019 – nadal – Stowarzyszenie Ekspertów Blockchain – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
wcześniej Wiceprezes Zarządu, współzałożyciel

▪

od 12.2010 – nadal – przedsiębiorca, działalność gospodarcza

▪

2020 – 2021 – Stowarzyszenie.AI – Wiceprezes Zarządu, współzałożyciel

▪

2020 – 2021 – Crowdhome Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, współzałożyciel

Historia pracy
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▪

2017 – 2018 – Grupa Muume - Dyrektor, doradca biznesowy

▪

2015 - 2016 – Ardigen S.A. – Wiceprezes Zarządu, współzałożyciel

▪

2011 – 2015 – Selvita S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor BU Bioinformatyka

▪

1998 – 2010 – Grupa Comarch – Executive VP/Dyrektor BU Infrastruktura IT, Dyrektor Comarch Data
Center

▪

nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości;

▪

nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS, nie jest
również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa
innego niż Rzeczpospolita Polska;

▪

nie został pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub
pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu nie został również skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu
Karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH. Nie dotyczą jego również ww. równoważne zdarzenia, które
miałyby miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska;

▪

w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone postępowanie cywilne, karne,
administracyjne lub karne skarbowe, wobec wskazanej osoby, którego wynik postępowania ma lub
może mieć znaczenie dla działalności Emitenta

Oświadczenia
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22.

DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ
5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

W tabeli poniżej zamieszczono (w ujęciu liczbowym i procentowym) informacje dotyczące struktury akcjonariatu Spółki na
datę Dokumentu Ofertowego.
LP

AKCJONARIUSZ

L. AKCJI

% AKCJI

L. GŁOSÓW

% GŁOSÓW

1

Hubert Kubit *

150 000

18,29%

150 000

18,29%

2

Barbara Wiszyńska-Kubit *

100 000

12,20%

100 000

12,20%

3

Chiswick Creative Ventures Ltd

95 000

11,59%

95 000

11,59%

4

Kamil Klinowski **

60 000

7,32%

60 000

7,32%

5

Mateusz Kubik *

45 100

5,50%

45 100

5,50%

6

Pozostali akcjonariusze < 5,00%

369 900

45,11%

369 900

45,11%

RAZEM

820 000

100,00%

820 000

100,00

* Zarząd / ** Rada Nadzorcza
Źródło: Emitent

Na datę Dokumentu Ofertowego liczba akcjonariuszy Emitenta wynosi 64 z czego 63 to osoby fizyczne oraz 1 to osoba prawna.
W tabeli poniżej zamieszczono (w ujęciu liczbowym i procentowym) informacje dotyczące struktury kapitału zakładowego
Spółki po zakończeniu Oferty, przy założeniu, że wyemitowanych zostanie 50 000 sztuk Akcji Nowej Emisji.
Przewidywany akcjonariat Spółki po emisji serii F przy objęciu maksymalnej liczby Akcji Oferowanych.
LP

AKCJONARIUSZ

L. AKCJI

% AKCJI

L. GŁOSÓW

% GŁOSÓW

1

Hubert Kubit *

150 000

17,24%

150 000

17,24%

2

Barbara Wiszyńska-Kubit *

100 000

11,49%

100 000

11,49%

3

Chiswick Creative Ventures Ltd

95 000

10,92%

95 000

10,92%

4

Kamil Klinowski **

60 000

6,90%

60 000

6,90%

5

Mateusz Kubik *

45 100

5,18%

45 100

5,18%

6

Pozostali akcjonariusze < 5,00%

369 900

42,52%

369 900

42,52%

7

Akcjonariusze Akcji Nowej Emisji

50 000

5,75%

50 0000

5,75%

870 000

100,00%

870 000

100,00%

RAZEM
* Zarząd / ** Rada Nadzorcza
Źródło: Emitent
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DANE DOTYCZĄCE AKCJI OFEROWANYCH
1.

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE RODZAJÓW, LICZBY ORAZ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI AKCJI OFEROWANYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
RODZAJÓW UPRZYWILEJOWANIA, WSZELKICH OGRANICZEŃ CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z AKCJI OFEROWANYCH ORAZ
ZABEZPIECZEŃ LUB ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH

1.1.

Rodzaj, liczba oraz łączna wartość Akcji Oferowanych

Zgodnie ze Statutem na datę Dokumentu Ofertowego kapitał zakładowy Spółki wynosi 164 000 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące
złotych zero groszy) i dzieli się na 820 000 (osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji, w tym 690 000 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji
imiennych oraz 130 000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.
Podsumowanie w zakresie dotychczas zarejestrowanych akcji zawiera poniższa tabela:
SERIA
AKCJI

LICZBA AKCJI

LICZBA
GŁOSÓW

RODZAJ
AKCJI

WARTOŚĆ
NOMINALNA

CENA EMISYJNA

DATA UCHWAŁY
EMISYJNEJ

DATA REJESTRACJI
W KRS

A

500.000

500.000

imienne

0,20 PLN

0,20 PLN

12.09.2019 r.

24.10.2019 r.

B

140.000

140.000

imienne

0,20 PLN

3,00 PLN

04.11.2019 r.

27.01.2020 r.

C

50 000

50 000

imienne

0,20 PLN

9,50 PLN

20.01.2020 r.

24.07.2020 r.

D

130 000

130 000

na okaziciela

0,20 PLN

15,00 PLN

13.03.2020 r.

24.07.2020 r.

W związku z Ofertą Spółka planuje wyemitować nie mniej niż 1 (jedną) akcję a nie więcej niż 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji o
wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja. Biorąc pod uwagę zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki (akcje serii
A, akcje serii B, akcje serii C oraz akcje serii D), po emisji akcji serii F kapitał zakładowy Spółki będzie nie niższy niż 164.000,20 zł (sto
sześćdziesiąt cztery tysiące złotych dwadzieścia groszy) i nie wyższy niż 174 .000,00 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych zero
groszy) i dzielił się będzie na nie mniej niż 820.001 (osiemset dwadzieścia tysięcy jeden) i nie więcej niż 870.000 (osiemset
siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja. Podsumowanie w tym zakresie zawiera
poniższa tabela:
SERIA
AKCJI

LICZBA AKCJI

RODZAJ
AKCJI

LICZBA GŁOSÓW

WARTOŚĆ
NOMINALNA

CENA EMISYJNA

DATA UCHWAŁY
EMISYJNEJ

DATA
REJESTRACJI
W KRS

A

500.000

500.000

imienne

0,20 PLN

0,20 PLN

12.09.2019 r.

24.10.2019 r.

B

140.000

140.000

imienne

0,20 PLN

3,00 PLN

04.11.2019 r.

27.01.2020 r.

C

50.000

50.000

imienne

0,20 PLN

9,50 PLN

20.01.2020 r.

24.07 2020 r.

D

130 000

130 000

na okaziciela

0,20 PLN

15,00 PLN

13.03.2020 r.

24.07.2020 r.

F*

od 1 do 50 000

od 1 do 50 000

na okaziciela

0,20 PLN

18,00 PLN

13.12.201 r.

brak

*Akcje Oferowane

Emitent nie zapewnia inwestorom możliwości odkupu Akcji Oferowanych. Emitent nie zawarł umowy zapewniającej inwestorom
odkup Akcji Oferowanych w żadnym przypadku.
1.2.

Wyszczególnienie rodzajów uprzywilejowania Akcji Oferowanych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych

Akcje Oferowane są akcjami zwykłymi na okaziciela.
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Akcje Nowej Emisji, podobnie jak dotychczasowe Akcje Spółki, nie będą akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu przepisów KSH, w
szczególności co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki.
Akcje Nowej Emisji nie będą przedmiotem żadnych zabezpieczeń. Z Akcjami Nowej Emisji nie będą wiązały się żadne świadczenia
dodatkowe.
1.3.

Wyszczególnienie wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z Akcji Spółki, w tym Akcji Oferowanych

Poniżej przedstawiono ograniczenia dotyczące przenoszenia praw z Akcji Spółki, w tym Akcji Oferowanych.
1.3.1.

Ograniczenia wynikające z treści Statutu

Nie istnieją żadne ograniczenia wynikające ze Statutu co do przenoszenia praw z Akcji Spółki.
1.3.2.

Umowne ograniczenia w przenoszeniu praw z akcji Spółki

Według najlepszej wiedzy Emitenta na datę Dokumentu Ofertowego, w czasie obowiązywania Oferty, jak również bezpośrednio po
jej zakończeniu zbywalność części akcji Spółki jest ograniczona.
Obecna i planowana struktura ograniczeń zbywalności akcji Spółki
Seria

Liczba

Okres

Status

A

347 500

do upłynięcia 18 miesięcy od debiutu na
NewConnect

obowiązuje

A

100 000

do upłynięcia 12 miesięcy od debiutu na
NewConnect

nie obowiązuje, planowane zawarcie odpowiednich
umów co do istotnej części tych akcji

A

52 500

brak

wyłączenie z lock-up

B

wszystkie - 140 000

do upłynięcia 12 miesięcy od debiutu na
NewConnect

nie obowiązuje, planowane zawarcie odpowiednich
umów co do istotnej części tych akcji

C

wszystkie - 50 000

maksymalnie do upłynięcia 12 miesięcy od
debiutu na NewConnect

nie obowiązuje, akcjonariusze złożyli zobowiązanie
do zawarcia odpowiednich umów

D

wszystkie - 130 000

brak

wyłączenie z lock-up

F

wszystkie - 50 000

brak

wyłączenie z lock-up

Źródło: Emitent

I.

Akcje serii A
Akcjonariusze – Zarząd (tj. Hubert Kubit, Barbara Wiszyńska-Kubit, Mateusz Kubik) w zawartym porozumieniu inwestycyjnym
zobowiązali się do niezbywania części posiadanych przez siebie akcji Spółki - dotyczy 292 500 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa
tysiące pięćset) akcji serii A. Ograniczenie co do zbywania wskazanych akcji obowiązuje do dnia upłynięcia 18 miesięcy od
dnia pierwszego notowania akcji Spółki na NewConnect. Na zbycie akcji przez te osoby zgodę wyrazić musi dwóch kluczowych
początkowych inwestorów.
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Ograniczeniem w zbywaniu akcji serii A objętych jest ponadto dwóch akcjonariuszy będących kluczowymi współpracownikami
Spółki (wynika ono z zawartych umów lojalnościowych) i dotyczy 55.000 (pięćdziesięciu pięciu tysięcy) akcji serii A.
Ograniczenie co do zbywania wskazanych akcji obowiązuje do dnia upłynięcia 18 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji
Spółki na NewConnect. Na zbycie akcji przez te osoby zgodę wyrazić musi: dwóch kluczowych początkowych inwestorów oraz
Spółka.
Podsumowując, ograniczenie w zbywaniu akcji dotyczy 347.500 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset), stanowiących
42,38% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Na dzień publikacji Dokumentu Ofertowego 152.500 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii A nie jest objętych
ograniczeniem w zbywaniu akcji - planowane jest zawarcie umów lock-up w odniesieniu do istotnej części tych akcji,
obowiązujących do upłynięcia 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na NewConnect.
II.

Akcje serii B
Spółka planuje zawrzeć umowy lock-up z akcjonariuszami posiadającymi istotną część akcji serii B obowiązujące do upłynięcia
12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na NewConnect..

III.

Akcje serii C
Akcjonariusze posiadający wszystkie akcje serii C, tj. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zobowiązali się do zawarcia umów lock-up
na okres nie dłuższy niż do upłynięcia 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na NewConnect. Możliwe jest
zawarcie umowy lock-up akcji serii C na krótszy okres.

IV.

Akcje serii D
Akcje serii D nie będą objęte ograniczeniem w zbywaniu akcji.

V.

Akcje serii E
Akcje serii E, emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, które zostaną ewentualnie w
przyszłości objęte przez uczestników programu motywacyjnego, będą objęte lock-upami przez okres, który zostanie ustalony
przez Zarząd za porozumieniem z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

VI.

Akcje serii F
Akcje serii F nie będą objęte ograniczeniem w zbywaniu akcji.

1.3.3.

Uprawnienia osobiste akcjonariuszy Spółki

Żaden z akcjonariuszy Spółki nie posiada uprawnień osobistych.
1.3.4.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, przejęcie, nabycie lub objęcie akcji w określonych przypadkach, podlega
obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi UOKiK oraz konieczności wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie
koncentracji przedsiębiorców. Dokonanie zgłoszenia mające na celu uzyskanie decyzji Prezesa UOKiK należy interpretować jako
ograniczenie w zbywaniu praw z Akcji Oferowanych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, w
przypadku gdy łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w r. obrotowym poprzedzającym rok
zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000,00 EUR lub łączny obrót na terytorium RP przedsiębiorców uczestniczących w
koncentracji w r. obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000,00 EUR. Obrót, o którym mowa w
art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio
uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy
bezpośrednio uczestniczący w koncentracji.
Obowiązek w zakresie zgłoszenia zamiaru koncentracji dotyczy, zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów, zamiaru:
I.
II.

połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
przejęcia – przez 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;
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III.
IV.

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
RP równowartość 10.000.000,00 EUR.

Zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
I.

II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.

jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów, nie przekroczył na terytorium RP w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie
równowartości 10.000.000,00 EUR. Obrót obejmuje obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola,
jak i jego przedsiębiorców zależnych;
jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów, nie przekroczył na terytorium RP w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie
równowartości 10.000.000,00 EUR. Obrót obejmuje łącznie obrót wszystkich przedsiębiorców, nad którymi jest przejmowana
kontrola i ich przedsiębiorców zależnych oraz obrót realizowany przez wszystkie nabywane części mienia;
polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej oraz
jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej – jeżeli obrót
przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części
mienia nie przekroczył łącznie na terytorium RP w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości
10.000.000,00 EUR;
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 r. od dnia nabycia lub objęcia
oraz że: (i) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy; lub (ii) 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 lub
nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy
przejmowanego lub którego część mienia jest nabywana;
przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgodnie z art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się
za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stroną postępowania antymonopolowego w sprawach
koncentracji jest każdy, kto zgłasza, zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zamiar koncentracji.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:
I.
II.

III.
IV.

wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
przedsiębiorca przejmujący kontrolę – w przypadku przejęcia – przez 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;
wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy – w przypadku utworzenia przez
przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy – w przypadku 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 RP równowartość 10.000.000,00 EUR.

W przypadku, gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców
zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. Postępowanie antymonopolowe w sprawach
koncentracji powinno być zakończone zasadniczo w terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia. Jednakże w sprawach szczególnie
skomplikowanych, co do których z informacji zawartych w zgłoszeniu zamiaru koncentracji lub innych informacji, w tym uzyskanych
przez Prezesa UOKiK w toku prowadzonych postępowań, wynika, że istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego
ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji lub wymagających przeprowadzenia badania rynku, termin
zakończenia postępowania ulega przedłużeniu o 4 miesiące.
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W sprawach, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania
koncentracji, Prezes UOKiK przedstawia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji zastrzeżenia wobec tej
koncentracji. Przedstawienie zastrzeżeń wymaga uzasadnienia. Przedsiębiorca może ustosunkować się do zastrzeżeń w terminie 14
dni od dnia ich doręczenia.
Przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do
czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana. Zgodnie z art. 98 Ustawy o
Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie stanowi naruszenia obowiązku, o którym mowa w zdaniu powyżej, realizacja publicznej
oferty kupna lub zamiany akcji, zgłoszonej Prezesowi UOKiK na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania
pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może powstać u przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji. Czynność prawna, na podstawie której ma nastąpić koncentracja, może być dokonana pod
warunkiem wydania przez Prezesa UOKiK, w drodze decyzji, zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminów, o których mowa
w art. 96 lub art. 96a Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie
koncentracji, gdy – po spełnieniu przez przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji warunków określonych w art. 19 ust.
2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów – konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez
powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów
Prezes UOKiK może na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji nałożyć obowiązek lub przyjąć ich
zobowiązanie, w szczególności do:
I.
II.
III.

zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców;
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 nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców;
udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi;

– określając w decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, termin spełnienia warunków.
Prezes UOKiK może przedstawić przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji warunki, o których mowa w art.
19 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów w toku postępowania w sprawie koncentracji, a przedsiębiorca może
ustosunkować się do warunków przedstawionych przez Prezesa UOKiK w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. Warunki te może
również przedstawić przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji i zobowiązać się do ich spełnienia. Brak stanowiska przedsiębiorcy,
jego negatywne stanowisko co do warunków przedstawionych przez Prezesa UOKiK lub niezaakceptowanie przez Prezesa UOKiK
warunków przedstawionych przez przedsiębiorcę powodują wydanie decyzji zakazującej dokonanie koncentracji.
W przypadku warunkowej zgody na dokonanie koncentracji, Prezes UOKiK w decyzji tej nakłada na przedsiębiorcę lub
przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji określonych w decyzji warunków.
Zgodnie z art. 19 ust. 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, na wniosek przedsiębiorcy, na którego nałożono obowiązek
spełnienia powyższych warunków, Prezes UOKiK wydaje postanowienie o nieudostępnianiu decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 1
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów do dnia spełnienia tych warunków, jednak nie później niż do upływu terminu do ich
spełnienia, w zakresie dotyczącym terminu spełnienia tych warunków. W takim wypadku Prezes UOKiK nie publikuje i nie podaje w
inny sposób do publicznej wiadomości decyzji w zakresie określonym w art. 19 ust. 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.
Zgodnie z art. 20 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji,
w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji
dominującej na rynku. Prezes UOKiK wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na
rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, w przypadku gdy
odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności:
I.
II.

przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego;
może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową.

Zgodnie z art. 21 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK może uchylić decyzje, o których mowa w art. 18, art.
19 ust. 1 i w art. 20 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za
które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają warunków, o których
mowa w art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. W przypadku uchylenia decyzji Prezes UOKiK orzeka co do
istoty sprawy. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów koncentracja
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została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji,
określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:
I.
II.
III.

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, o której mowa w art. 21 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie może być wydana po upływie 5 lat od
dnia dokonania koncentracji.
Przepisy art. 21 ust. 2 i 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stosuje się odpowiednio w przypadku niezgłoszenia
Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów oraz w
przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji.
Decyzje, o których mowa w art. 18 i art. 19 ust. 1 lub art. 20 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w
terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana. Prezes UOKiK może, na wniosek przedsiębiorcy uczestniczącego
w koncentracji złożony nie później niż 30 dni przed upływem tego terminu, przedłużyć, w drodze postanowienia, termin ten o rok,
jeżeli przedsiębiorca wykaże, że nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której koncentracja może spowodować istotne
ograniczenie konkurencji na rynku.
1.3.5.

Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji

Obowiązki dotyczące kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami wynikają także z regulacji zawartych w Rozporządzeniu w
Sprawie Kontroli Koncentracji. Rozporządzenie w Sprawie Kontroli Koncentracji stosuje się do wszystkich koncentracji o wymiarze
wspólnotowym.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji koncentracja posiada wymiar wspólnotowy, jeżeli:
I.
II.

łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5.000.000.000,00 EUR; oraz
łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż
250.000.000,00 EUR,

chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na
Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Mimo niespełnienia przesłanek wynikających z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji koncentracja ma wymiar
wspólnotowy również w przypadku, gdy (zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji):
I.
II.
III.

IV.

łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 2.500.000.000,00 EUR;
w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich, łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi
więcej niż 100.000.000,00 EUR;
w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi
więcej niż 100.000.000,00 EUR, z czego łączny obrót każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi
więcej niż 25.000.000,00 EUR; oraz
łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż
100.000.000,00 EUR;

chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na
Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji koncentracje o wymiarze wspólnotowym podlegają zgłoszeniu
Komisji Europejskiej przed ich wykonaniem i po zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego
pakietu akcji. Ponadto zgłoszenia można dokonać, gdy zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji Europejskiej szczerą
intencję zawarcia umowy lub w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia
takiej oferty, pod warunkiem, że zamierzona umowa lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym (zgodnie
z definicją zawartą w Rozporządzeniu w Sprawie Kontroli Koncentracji).
Zgłoszenie Komisji Europejskiej zamiaru koncentracji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie koncentracji.
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1.3.6.

Przymusowy wykup akcji

Na podstawie art. 418 KSH § 1 Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy
reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze mniejszościowi) przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy,
posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego.
Uchwała wymaga większości 95% głosów oddanych.
Zgodnie z art. 418 KSH § 2 uchwała o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału
zakładowego, powinna określać akcje podlegające wykupowi oraz akcjonariuszy, którzy zobowiązują się wykupić akcje, jak również
określać akcje przypadające każdemu z nabywców. Akcjonariusze, którzy mają nabyć akcje i głosowali za uchwałą, odpowiadają
solidarnie wobec spółki za spłacenie całej sumy wykupu. Na podstawie § 2a wzmiankowanego przepisu, akcjonariusze mniejszościowi,
których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, powinni, w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały, złożyć w spółce
dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółki. Jeżeli akcjonariusz nie złożył dokumentu akcji w terminie, zarząd
unieważnia ją w trybie art. 358 KSH, a nabywcy wydaje nowy dokument akcji pod tym samym numerem emisyjnym.
Należy zauważyć, że zgodnie z art. 418 § 2b skuteczność uchwały o przymusowym wykupie akcji zależy od wykupienia akcji
przedstawionych do wykupu przez akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje nie zostały objęte tą uchwałą. Akcjonariusze ci,
obecni na walnym zgromadzeniu, powinni, w terminie dwóch dni od dnia walnego zgromadzenia, natomiast pozostali w terminie
miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały, złożyć w spółce dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółki.
Akcjonariuszy, którzy nie złożą dokumentów akcji w terminie, uważa się za wyrażających zgodę na pozostanie w spółce.
Zgodnie z § 3 wskazanego artykułu, po uiszczeniu ceny wykupu, obejmującej również akcje, o których mowa powyżej, zarząd powinien
niezwłocznie przenieść wykupione akcje na nabywców. Do dnia uiszczenia całej sumy wykupu akcjonariusze mniejszościowi
zachowują wszystkie uprawnienia z akcji.
2.

CELE EMISJI

Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem,
jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów oraz wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec zmianie.
Z emisji Akcji Serii F Emitent może maksymalnie pozyskać 900 000 zł (dziewięćset tysięcy złotych). Poniżej zaprezentowano
szacunkowy podział środków pozyskanych w ramach emisji Akcji Oferowanych na poszczególne cele. Emitent pozyskane środki
planuje przeznaczyć na rozwój Spółki i stworzenie nowych produktów. W wypadku pozyskania środków w kwocie niższej niż
maksymalna w pierwszej kolejności zostaną zaspokojone koszty produkcji Projektu #1 do Early Access, następnie koszty kampanii
marketingowej Projektu #1, a w ostatniej kolejności koszty produkcji Projektu #1 po Early Access.
CELE EMISYJNE

KWOTA (TYS. PLN)

TERMIN REALIZACJI

Pokrycie kosztów produkcji do ukończenia Milestone 10 Publisher
Demo w celu nawiązania współpracy z wydawcą

450

do końca Q1 2022 r.

Pokrycie kosztów przygotowania Reveal Build

350

do końca Q2 2022 r.

Realizacja kampanii promocyjnej związanej z revealem Projektu #1

100

do końca Q2 2022 r.

Źródło: Emitent

W związku ze specyfiką procesu produkcji gier charakteryzującym się wysoką dynamiką i koniecznością dostosowania się do
warunków rynkowych Emitent zastrzega, że powyższe cele, kwoty i terminy mogą ulegać modyfikacji.
3.

ŁĄCZNE I W PODZIALE NA TYTUŁY OKREŚLENIE KOSZTÓW, JAKIE ZOSTAŁY ZALICZONE DO SZACUNKOWYCH KOSZTÓW EMISJI

Spółka poniesie koszty związane z przygotowaniem Oferty, w tym koszty doradztwa w sporządzeniu Dokumentu Ofertowego oraz
doradztwa prawnego przy przeprowadzaniu Oferty.
Zarząd Emitenta szacuje koszty Oferty jak poniżej:
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SZACUNKOWE KOSZTY OFERTY

KWOTA (TYS. PLN)

Koszty sporządzenia Dokumentu Ofertowego i doradztwa prawnego

20

Źródło: Emitent

Spółka nie będzie pobierać żadnych opłat od podmiotów wyrażających zainteresowanie objęciem Akcji Oferowanych.
4.
4.1.

OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Organ uprawniony lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji Akcji Oferowanych

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji Akcji Oferowanych jest Zarząd Emitenta.
4.2.

Data i forma podjęcia decyzji o emisji Akcji Oferowanych, z przytoczeniem jej treści

Akcje Oferowane są emitowane na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/13/12/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji. Treść Uchwały stanowi Załącznik
nr 3 do niniejszego Dokumentu Ofertowego.
5.

WSKAZANIE, CZY MA ZASTOSOWANIE PRAWO PIERWSZEŃSTWA DO OBJĘCIA AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY ORAZ OKREŚLENIE PRZYCZYN WYŁĄCZEŃ LUB OGRANICZEŃ TEGO PRAWA

Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy nie ma zastosowania. Prawo pierwszeństwa do objęcia
akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy zostało wyłączone na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/13/12/2021 z dnia 13 grudnia
2021 r. po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w uchwale nr 1/19/11/2021 z dnia 19 listopada 2021 w
sprawie wyrażenia zgody na na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji zwykłych na okaziciela
serii F emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego.
6.

OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE OFEROWANE MAJĄ UCZESTNICZYĆ W DYWIDENDZIE, ZE WSKAZANIEM WALUTY, W
JAKIEJ WYPŁACANA BĘDZIE DYWIDENDA

Dokonanie przez Spółkę wypłaty dywidendy podlega różnego rodzaju ograniczeniom, w tym ustawowym i umownym. W
szczególności, termin oraz metoda wypłaty dywidendy zostały określone w KSH. W tym zakresie zgodnie z KSH, dopóki kapitał
zapasowy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy przeznacza się
na kapitał zapasowy. Na datę Dokumentu Ofertowego wysokość kapitału zapasowego Spółki spełniała określone wyżej wymogi KSH
dotyczące minimalnej wysokości kapitału zapasowego.
Na datę Dokumentu Ofertowego Statut nie przewiduje ograniczeń wypłaty dywidendy. Wszystkie Akcje Spółki, włącznie z
oferowanymi w przyszłości, mają równe prawa do dywidendy i uprawniają posiadaczy do udziału w zyskach Spółki od daty ich nabycia
pod warunkiem, że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o podziale zysku. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego
ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) i termin wypłaty dywidendy.
Zgodnie z § 32 Statutu, czysty zysk Spółki przeznacza się w szczególności na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, odpisy na kapitał
zapasowy, odpisy na kapitały rezerwowe, fundusze tworzone w Spółce i inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Dywidenda wypłacana jest w stosunku do liczby akcji, a jeśli nie wszystkie akcje są w pełni opłacone, to w stosunku do wpłat na akcje.
Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli
Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
Niezależnie od powyższego, Zarząd nie wyklucza wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy, jeśli realizowane
wyniki dadzą taką możliwość, przy zachowaniu wystarczających środków na działalność inwestycyjną oraz przy odpowiednim
zabezpieczeniu płynności Spółki, przy czym nie ma pewności, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą
wypłatę dywidendy.
W przypadku Akcji Oferowanych, będą one uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy kończący się w
dniu 31 grudnia 2021 r., a ewentualna dywidenda będzie wypłacana w PLN.
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7.

WSKAZANIE PRAW Z AKCJI OFEROWANYCH, SPOSOBU ORAZ PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W ICH REALIZACJI, W TYM
WYPŁATY PRZEZ EMITENTA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH, A TAKŻE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI TYCH PODMIOTÓW WOBEC
NABYWCÓW ORAZ EMITENTA

Prawa i obowiązki związane z Akcjami Oferowanymi są uregulowane przede wszystkim w KSH, Ustawie o Ofercie, Ustawie o Obrocie
oraz Statucie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Dokumentu Ofertowego. Poniżej zaprezentowano niektóre prawa majątkowe i
korporacyjne związane z Akcjami Oferowanymi.
7.1.

Prawa związane z Akcjami Oferowanymi

Akcjonariuszowi Spółki przysługują między innymi następujące prawa związane z akcjami oferowanymi:
7.1.1.

Prawo do udziału w zysku (dywidendy)

Na podstawie art. 347 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez
biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie w drodze uchwały o podziale zysku do wypłaty
akcjonariuszom. W braku odmiennych postanowień statutu zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie wprowadza w tym
zakresie innych regulacji.
W zgodzie z art. 348 KSH 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 tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne
oraz o kwoty, które zgodnie z KSH lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub
rezerwowe. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia
uchwały o podziale zysku. Walne zgromadzenie spółki ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.
Roszczenia o wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy przedawniają się z upływem okresu przedawnienia określonego w
przepisach Kodeksu Cywilnego.
Akcje Oferowane będą uczestniczyć w dywidendzie od okresu wskazanego w punkcie 6. niniejszego rozdziału.
7.1.2.

Prawo do pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do posiadanych akcji (prawo poboru)

Zgodnie z art. 433 § 1 KSH akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji.
Na podstawie art. 433 § 2 KSH walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, powołując
się na interes Spółki. Wyłączenie od prawa poboru następuje w drodze uchwały walnego zgromadzenia, która wymaga większości
80% głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku
obrad walnego zgromadzenia, po przedstawieniu przez zarząd walnemu zgromadzeniu pisemnej opinii uzasadniającej powody
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.
Zwolnienie z przywileju wyłączenia prawa poboru we wskazany powyżej sposób następuje w sytuacji, 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, a także w sytuacji,
gdy 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.
Zgodnie z art. 433 § 6 KSH prawo poboru (jak i możliwość jego wyłączenia) dotyczy również emisji papierów wartościowych
zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje.
7.1.3.

Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Spółki

Na podstawie art. 474 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Spółki, który pozostanie po zaspokojeniu
lub zabezpieczeniu wierzycieli, przy czym nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji
i wezwaniu wierzycieli. Pozostały majątek dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do rzeczywiście dokonanych przez każdego z
nich wpłat na kapitał zakładowy. W Spółce brak jest akcji uprzywilejowanych co do pierwszeństwa przy podziale majątku. Zgodnie z
§ 16 ust. 3 lit. f Statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy m.in. likwidacja Spółki i wybór likwidatorów. Ponadto, podział
majątku Spółki następuje w stosunku do dokonywanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli.
Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje
uprawnienia aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki.
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7.1.4.

Prawo do obciążania posiadanych Akcji Oferowanych zastawem lub użytkowaniem

Zgodnie z art. 340 § 1 KSH zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego, na
której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz
gdy w księdze akcyjnej dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. Statut nie przewiduje
zakazu przyznawania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji ani nie uzależnia przyznania takiego uprawnienia od zgody
określonego organu Spółki.
7.1.5.

Prawo do zbywania akcji Spółki

Zgodnie z art. 337 KSH akcje spółki są zbywalne, przy czym statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki
albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi. W takim przypadku zgody udziela zarząd w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli statut nie stanowi inaczej. W wypadku braku zgody na przeniesienie akcji spółka powinna
wskazać innego nabywcę. Termin do wskazania nabywcy, cenę albo sposób jej określenia oraz termin zapłaty określa statut. W
przypadku braku tych postanowień akcja imienna może być zbyta bez ograniczenia. Termin do wskazania nabywcy nie może być
dłuższy niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji. Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie
wymaga zgody spółki.
Na podstawie art. 338 KSH dopuszczalne jest zawarcie umowy ograniczającej na określony czas rozporządzanie akcją (lub jej częścią
ułamkową), nie dłużej jednak niż na okres dłuższy niż pięć lat od dnia zawarcia umowy. Dopuszczalne jest również zawarcie umowy
ustanawiającej prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji lub ułamkowej części akcji. Ograniczenia
rozporządzania nie mogą w takim przypadku trwać dłużej niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy.
Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie zbywalności akcji Spółki. Umowne ograniczenia zbywalności opisane są w
Dokumencie Ofertowym.
7.1.6.

Inne prawa wynikające z emitowanych papierów wartościowych

Poniżej zostały wskazane prawa korporacyjne przysługujące akcjonariuszom Spółki. Do praw o charakterze korporacyjnym
akcjonariuszy Spółki należą w szczególności:
7.1.7.

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce

Na zasadach określonych w art. 486-487 KSH, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej 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 spółce.
7.1.8.

Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o
których mowa w art. 505 § 1 KSH, w art. 540 § 1 KSH oraz w art. 561 § 1 KSH

Każdy akcjonariusz ma prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu bezpłatnie odpisów dokumentów
sporządzonych w związku z procesem łączenia, podziału lub przekształcania Spółki.
Zgodnie z art. 505 § 1 KSH akcjonariusz spółki łączonej ma prawo przeglądać następujące dokumenty:
I.
II.
III.
IV.
V.

plan połączenia;
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz
z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli opinia lub raport były sporządzane;
dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 KSH;
sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia, o których mowa w art. 501 KSH;
opinię biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH.

Zgodnie z art. 540 § 1 KSH akcjonariusz spółki dzielonej lub przejmującej ma prawo przeglądać następujące dokumenty:
I.
II.
III.
IV.

plan podziału;
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółki dzielonej i spółek przejmujących, za trzy ostatnie
lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli opinia lub raport były sporządzone;
dokumenty, o których mowa w art. 534 § 2 KSH;
sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w podziale, sporządzone dla celów połączenia, o których mowa w art. 536
KSH;
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V.

opinię biegłego, o której mowa w art. 538 § 1 KSH.

Zgodnie z art. 561 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo przeglądać w lokalu spółki następujące dokumenty:
I.
II.
7.1.9.

plan przekształcenia wraz z załącznikami, o których mowa w art. 558 KSH;
opinię biegłego rewidenta, o której mowa w art. 559 § 4 KSH.
Prawo do żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w
stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Spółki,
albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał

Na podstawie art. 6 § 4 KSH akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie
ta spółka posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia
informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie.
7.1.10.

Prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy

Zgodnie z art. 328 § 1 KSH Akcje Spółki nie mają formy dokumentu. Zgodnie z art. 3281 § 1 KSH Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu
w rejestrze akcjonariuszy. Zgodnie z art. 3285 KSH rejestr akcjonariuszy jest jawny dla Spółki i każdego akcjonariusza i mają oni prawo
dostępu do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, a także
żądania wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z rejestru akcjonariuszy
7.1.11.

Prawo do zamiany akcji

Zgodnie z art. 334 § 2 KSH zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie
akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. Zgodnie z § 6 ust. 4 Statutu, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela
oraz akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej.
7.2.

Prawa i obowiązki związane z Walnym Zgromadzeniem

7.2.1.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 399 § 1 KSH walne zgromadzenie zwołuje zarząd, przy czym zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w
terminie 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jednakże rada nadzorcza jest uprawniona do zwołania zwyczajnego
walnego zgromadzenia, jeżeli zarząd nie dokona tego w odpowiednim terminie oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli
uzna to za wskazane. Dodatkowo obligatoryjne jest zwołanie walnego zgromadzenia przez zarząd w przypadku, gdy bilans
sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jedna trzecia) kapitału
zakładowego. W takim przypadku walne zgromadzenie podejmuje uchwałę dotyczącą dalszego istnienia spółki.
Na podstawie art. 400 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie
powinno być złożone 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, o którym mowa powyżej 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.
7.2.2.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Kompetencje Walnego Zgromadzenia wynikają zarówno z przepisów prawa, w szczególności KSH, jak i Statutu.
Zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:
I.

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy,

II.

powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat oraz udzielaniu członkom organów Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków,

III.

powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
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IV.

zmiana statutu Spółki, w tym podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu działalności Spółki,

V.

połączenie przekształcenie, podział Spółki,

VI.

likwidacja Spółki i wybór likwidatorów,

VII.

umorzenie akcji,

VIII.

emisja obligacji zamiennych obligacji z prawem pierwszeństwa,

IX.

zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego
prawa rzeczowego,

X.

postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu,
albo nadzoru,

XI.

przyjęcie oraz zmiana programu motywacyjnego,

XII.

wyrażenie zgody na emisję akcji Spółki w drodze oferty publicznej,

XIII.

podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub w
alternatywnym systemie obrotu – w przypadku, gdy akcje Spółki nie są jeszcze dopuszczone do obrotu oraz uchwały w
sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych,
jeżeli akcje Spółki, nie są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych.

Zgodnie z § 14 Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy prawa
lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
Zgodnie z art. 416 § 1 KSH, Walne Zgromadzenie może również podjąć uchwałę o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki.
Wymagana jest w tym wypadku większość 2/3 (dwie trzecie) głosów.
Zgodnie z § 4 ust. 3 Statutu, jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki została powzięta większością 2/3 (dwóch
trzecich) głosów, przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, to do istotnej zmiany przedmiotu
działalności Spółki dochodzi bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.
Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów
subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2 KSH oraz w sprawie zmiany Statutu, w tym uchwały o podwyższeniu i obniżeniu kapitału
zakładowego, zapadają większością 75% głosów.
Do powzięcia uchwały dotyczącej zmiany statutu zwiększającej świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplającej prawa przyznane
osobiście poszczególnym akcjonariuszom, konieczna jest zgoda wszystkich akcjonariuszy, których dana uchwała dotyczy. Statut nie
wprowadza w tym przedmiocie surowszych uregulowań.
7.2.3.

Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym
Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście)
dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany
niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany
w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego
Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany,
a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku
obrad.
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie
członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek
przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
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7.3.

Prawa i obowiązki związane z udziałem akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu

7.3.1.

Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Na podstawie art. 406 § 1 KSH prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej mają uprawnieni z akcji imiennych
i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru
akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 2. Akcje na okaziciela dają prawo
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień
przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. 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 zakończeniem walnego zgromadzenia. W zgodzie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 4121 § 1 KSH pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i
wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.3.2.

Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu

Na podstawie art. 411 KSH każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje od dnia
pełnego pokrycia akcji, chyba że statut stanowi inaczej. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji w oparciu
o art. 4113 KSH.
Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
7.3.3.

Prawo do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie, powinno zostać zgłoszone
zarządowi nie później niż na 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie
lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może również zostać złożone w postaci
elektronicznej.
Zgodnie z art. 401 § 2 KSH zarząd spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni przed wyznaczonym
terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje
w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad.
7.3.4.

Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia

W zgodzie z art. 422 § 1 KSH uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes
spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona przez akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko
spółce powództwa o uchylenie uchwały. W odniesieniu do uchwały sprzecznej z ustawą akcjonariuszowi przysługuje prawo do
wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia na podstawie art. 425 § 1 KSH.
Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia zgodnie z art. 422 § 2 KSH przysługuje: (i) zarządowi;
(ii) radzie nadzorczej; (iii) poszczególnym członkom zarządu oraz rady nadzorczej; (iv) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko
uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, przy czym wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji
niemej; (v) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu; oraz (vi) akcjonariuszom
nieobecnym na walnym zgromadzeniu jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały
w sprawie nieobjętej porządkiem.
Zgodnie z art. 424 § 1 KSH powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia
otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały. W zgodzie z art.
425 § 2 KSH prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym uprawniony powziął wiadomość
o uchwale, nie później jednak niż z upływem dwóch lat od dnia powzięcia uchwały.
Zgodnie z art. 423 § 1 KSH zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje postępowania rejestrowego, przy czym sąd rejestrowy może zawiesić
postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy.
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Na podstawie art. 426 § 1 KSH w sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały walnego zgromadzenia pozwaną
spółkę reprezentuje zarząd, jeżeli na mocy uchwały walnego zgromadzenia nie został ustanowiony w tym celu pełnomocnik.
W oparciu o art. 423 § 2 KSH w przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały walnego
zgromadzenia sąd, na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych
oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Przy czym nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.
7.3.5.

Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami

Zgodnie z art. 385 KSH na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady
nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut
przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z
podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego
członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez
odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną we wskazany powyżej sposób obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą
wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania
oddzielnymi grupami. Jeżeli w skład rady nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w odrębnej niż KSH ustawie,
wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie rady nadzorczej. Jeżeli na walnym zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co
najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej
jednego członka rady nadzorczej, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, z
wyjątkiem osób, powołana przez podmiot określony w odrębnej niż KSH ustawie. Przy wyborze rady nadzorczej każdej akcji
przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, wyłączając jednak głosy akcji niemych.
7.3.6.

Prawo do uzyskania informacji o spółce

Na podstawie art. 428 KSH podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego
żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd może udzielić
informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić
informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. 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 wniosku o udzielenie informacji
dotyczących spółki poza walnym zgromadzeniem, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. W dokumentacji
przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym
zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu
walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego
zgromadzenia. Prawo do odmowy udzielenia informacji istnieje wtedy, gdy udzielenie informacji mogłoby wyrządzić szkodę spółce,
spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub
organizacyjnych przedsiębiorstwa, a także gdy udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę odpowiedzialności karnej,
cywilnoprawnej bądź administracyjnej członka zarządu.
Na podstawie art. 429 KSH akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i
który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji.
Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji.
Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu
akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.
7.3.7.

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, prawo do żądania
odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów oraz nieodpłatnego przesłania listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną

Na podstawie art. 407 KSH akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce
zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu
przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia.
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7.3.8.

Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad

W oparciu o art. 407 § 2 KSH akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad
w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.
7.3.9.

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję,
złożoną co najmniej z trzech osób

W zgodzie z art. 410 § 2 KSH na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na
walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech
osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
7.3.10.

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z
odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta

Na podstawie art. 395 § 4 KSH akcjonariusz uprawniony jest do żądania wydania odpisu sprawozdania zarządu z działalności spółki i
sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania, najpóźniej na piętnaście dni
przed walnym zgromadzeniem.
7.3.11.

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania odpisów uchwał

Zgodnie z art. 421 § 3 KSH wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw
udzielonych przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów, a akcjonariusze spółki są uprawnieni do jej przeglądania oraz
żądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.
8.

OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH ZASAD POLITYKI EMITENTA CO DO WYPŁATY DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI

Emitent nie posiada polityki odnośnie wypłaty dywidendy. Organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie
dywidendy, w tym czy i jaką część zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy, jest zwyczajne Walne Zgromadzenie. Prawo do
uczestniczenia w wypłacie dywidendy mają wszystkie akcje Spółki. Propozycję podziału zysku, zbadaną przez Radę Nadzorczą, Zarząd
przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. Decyzja o podziale zysku, podejmowana w postaci uchwały przez akcjonariuszy
na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jest przyjmowana po zakończeniu każdego roku obrotowego.
Jakiekolwiek przyszłe decyzje dotyczące wypłaty dywidendy lub przeznaczenia zysku w całości bądź części na kapitał zapasowy Spółki
będą należały do Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa.
9.

INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM PAPIERAMI
WARTOŚCIOWYMI, W TYM WSKAZANIE PŁATNIKA PODATKU

9.1.

Opodatkowanie dochodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych

9.1.1.

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych określono w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych.
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium RP
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych akcji są traktowane jako przychody z kapitałów pieniężnych.
Stosownie do art. 17 ust. 1ab pkt 1) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych przychód z odpłatnego zbycia akcji powstaje
w momencie przeniesienia na nabywcę własności akcji.
Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji
podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.
Dochodem, o którym mowa powyżej, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji, czyli kwotami ze
sprzedaży, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie akcji (tj. cena nabycia) oraz wydatkami
związanymi bezpośrednio z nabyciem (np. opłaty notarialne, opłaty dla domu maklerskiego itp.).
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Podmioty pośredniczące w sprzedaży papierów wartościowych (w tym akcji) przez osobę fizyczną (np. domy maklerskie) są
zobowiązane przesłać tej osobie oraz właściwemu urzędowi skarbowemu imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu (PIT8C) w terminie do końca lutego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym osoba fizyczna osiągnęła dochód (poniosła
stratę) z tytułu zbycia papierów wartościowych (art. 39 ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
W przypadku poniesienia w roku podatkowym straty ze sprzedaży akcji, strata ta może obniżyć dochód uzyskany z tego źródła
przychodów (tj. ze zbycia papierów wartościowych) w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym
że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Straty poniesionej z tytułu zbycia
papierów wartościowych nie łączy się ze stratami poniesionymi z innych źródeł przychodów.
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 zeznanie według ustalonego
wzoru, 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. W tym samym terminie podatnicy zobowiązani są do
zapłaty podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych.
Przepisów powyższych nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w wykonywaniu działalności
gospodarczej. W takim przypadku przychody ze sprzedaży papierów wartościowych powinny być kwalifikowane jako pochodzące z
wykonywania działalności gospodarczej i rozliczone na zasadach właściwych dla tego źródła przychodu.
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP
Osoby fizyczne, jeżeli nie mają miejsca zamieszkania na terytorium RP, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów
(przychodów) osiąganych na terytorium RP (ograniczony obowiązek podatkowy).
Zgodnie z art. 3 ust. 2b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, za dochody (przychody) osiągane na terytorium RP
uważa się w szczególności dochody (przychody) z:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

pracy wykonywanej na terytorium RP na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz
spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
działalności wykonywanej osobiście na terytorium RP, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium RP, w tym poprzez położony na terytorium RP zagraniczny zakład;
położonej na terytorium RP nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub
zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi,
dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium RP w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia
tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub
tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej lub z tytułu
należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa –
jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, funduszu inwestycyjnego, instytucji
wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium
RP lub prawa do takich nieruchomości;
tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby
prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd
na terytorium RP, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Zasady opodatkowania podatników podatku dochodowego od osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP
mogą być modyfikowane przez przepisy właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Zazwyczaj umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest RP, stanowią, że zyski ze sprzedaży akcji mogą być
opodatkowane tylko w państwie siedziby zbywcy. Wyjątek stanowią umowy zawierające „klauzulę nieruchomościową”, która
pozwala Polsce opodatkować zyski ze zbycia praw udziałowych w spółkach, których aktywa składają się głównie bądź w przeważającej
części z nieruchomości położonych w RP.
Osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania w państwach, z którymi RP zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania, powinny zapoznać się z postanowieniami tych umów, gdyż mogą one wpływać na zasady opodatkowania dochodów
ze sprzedaży papierów wartościowych.
9.1.2.

Opodatkowanie dochodów osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych określono w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.
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Podatek dochodowy od osób prawnych
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i
spółek kapitałowych w organizacji, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (z wyłączeniem spółek niemających
osobowości prawnej). Przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych mają również zastosowanie do:
I.
II.

spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP;
spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa
podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości
swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Opodatkowanie dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium
RP
Przedmiotem opodatkowania jest dochód ze sprzedaży akcji. Dochód stanowi różnicę pomiędzy przychodem, czyli kwotą ze sprzedaży
akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na ich nabycie (tj. cena nabycia) oraz wydatkami związanymi
bezpośrednio z nabyciem (np. opłaty notarialne, opłaty dla domu maklerskiego itp.).
Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych (w tym akcji) jest opodatkowany na zasadach ogólnych, 19% podatkiem dochodowym.
Od 1 stycznia 2018 r., przychody podatników podatku dochodowego od osób prawnych zostały rozdzielone na dwa źródła: z
działalności gospodarczej (operacyjnej) oraz z zysków kapitałowych.
Przepisy znowelizowanej Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zawierają szeroki katalog przychodów, które
traktowane są jako przychody z zysków kapitałowych. Zgodnie z art. 7b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, za
przychody z zysków kapitałowych uważa się m.in. przychody wynikające ze zbycia akcji (w tym w celu umorzenia), przychody z
papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
przychody z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego, przychody ze zbycia wierzytelności, a także dywidendy i inne
przychody faktycznie uzyskane z udziału w zyskach osób prawnych (w tym przychody uzyskane z działań restrukturyzacyjnych w
postaci połączenia lub podziału).
Konsekwencją wyodrębnienia w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych źródła przychodu „zyski kapitałowe” jest
obowiązek ustalania przez podatników przychodów, kosztów ich uzyskania oraz podstawy opodatkowania odrębnie dla każdego ze
źródeł przychodów.
Ponadto, jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik uzyskuje dochód tylko z jednego z tych źródeł, a w drugim
z nich ponosi stratę, uzyskany dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym bez możliwości pomniejszenia go o stratę
poniesioną w drugim źródle przychodów.
Co do zasady, zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy są obowiązani wpłacać na
rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od
początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.
Opodatkowanie dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych nieposiadających siedziby lub zarządu na
terytorium RP
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi
podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium RP.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, za dochody (przychody) osiągane na terytorium RP uważa
się w szczególności dochody (przychody) z:
I.
II.
III.

IV.

wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium RP, w tym poprzez położony na terytorium RP zagraniczny zakład;
położonej na terytorium RP nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub
zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi,
dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium RP w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia
tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
tytułu przeniesienia własności akcji w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów
uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej lub z tytułu należności
będących następstwem posiadania tych akcji, ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa – jeżeli co najmniej 50%
wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, funduszu inwestycyjnego, instytucji wspólnego
inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium RP lub prawa
do takich nieruchomości;
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V.

tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby
prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd
na terytorium RP, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Zasady opodatkowania podatników nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium RP mogą być modyfikowane przez przepisy
właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Zazwyczaj umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest RP, stanowią, że zyski ze sprzedaży akcji mogą być
opodatkowane tylko w państwie siedziby zbywcy. Wyjątek stanowią umowy zawierające „klauzulę nieruchomościową”, która
pozwala Polsce opodatkować zyski ze zbycia praw udziałowych w spółkach, których aktywa składają się głównie bądź w przeważającej
części z nieruchomości położonych w Polsce.
Podatnicy mający siedzibę lub zarząd w państwach, z którymi RP zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania,
powinni zapoznać się z postanowieniami tych umów, gdyż mogą one mieć wpływ na zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży
akcji.
9.2.

Opodatkowanie dochodów z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

9.2.1.

Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób fizycznych

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium RP z dywidendy
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, od uzyskanych przychodów z dywidend pobiera
się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.
Przychodów z dywidend nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.
Co do zasady, zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, spółki, które dokonują wypłat należności
z tytułu dywidend, są obowiązane jako płatnicy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń)
lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych.
Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zryczałtowany podatek dochodowy od dywidend
pobierają jako płatnicy podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli przychody z tytułu dywidend
zostały uzyskane na terytorium RP i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na
rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Od 1 stycznia 2019 r. zdanie pierwsze stosuje się także do podmiotów
wskazanych w art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą
poprzez położony na terytorium RP zagraniczny zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są papiery wartościowe, jest związany z
działalnością tego zakładu.
Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, w zakresie papierów wartościowych zapisanych na
rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego w zakresie dywidend są podmioty prowadzące rachunki
zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z
tytułu dywidendy do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. Od 1 stycznia 2019 r. zdanie pierwsze i drugie stosuje się także do
podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w zakresie, w jakim prowadzą działalność
gospodarczą poprzez położony na terytorium RP zagraniczny zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są papiery wartościowe, jest
związany z działalnością tego zakładu.
Od przychodów z dywidend, przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach
zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie, płatnik pobiera
zryczałtowany podatek dochodowy według stawki 19% od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na
rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego (art. 30a ust. 2a Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych).
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium RP z dywidendy
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.
Przepisy te stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest RP. Przy czym
zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku
zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika
uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 30a ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
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Jeżeli miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym
okresu ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego
wydania. Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych
uległo zmianie, podatnik jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowanie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych nowym
certyfikatem rezydencji. Jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku udokumentowania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych
nowym certyfikatem rezydencji, odpowiedzialność za niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej
od należnej ponosi podatnik (art. 41 ust. 9a-9c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Od przychodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych przekazanych na rzecz podatników
uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona
w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie, płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy według stawki 19% od łącznej
wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza
rachunku zbiorczego (art. 30a ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
9.2.2.

Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej

Podatek dochodowy od osób prawnych – dochody uzyskiwane z dywidendy
Jak już wskazano powyżej, od 1 stycznia 2018 r. dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych stanowią
odrębne źródło przychodów – przychody z zysków kapitałowych.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt
1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu
(dochodu).
Stosownie do art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwalnia się od podatku dochodowego przychody z
tytułu dywidend, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
I.
II.

wypłacającym dywidendę jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP;
uzyskującym dywidendę jest spółka podlegająca w RP lub w innym niż RP 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;
III.
spółka, o której mowa w podpunkcie drugim powyżej, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji w kapitale spółki, o której
mowa w podpunkcie pierwszym powyżej;
IV.
spółka, o której mowa podpunkcie drugim powyżej, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od
całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
Zwolnienie od podatku dochodowego ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca przychody z dywidend, posiada udziały
(akcje) w spółce wypłacającej dywidendę w wysokości, określonej w podpunkcie trzecim powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch
lat (art. 22 ust. 4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania akcji w wymaganej wysokości
upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).
W przypadku niedotrzymania warunku posiadania akcji, w wymaganej wysokości, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka
uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest obowiązana do
zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% dochodów (przychodów), do 20 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy
skorzystała ze zwolnienia (art. 22 ust. 4b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do:
I.
II.

III.

spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni
Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE z dnia 18 sierpnia 2003 r., L 207, s. 1, ze zm.);
dochodów (przychodów) z dywidend wypłacanych przez spółki mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP, spółkom
podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez
względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony w punkcie trzecim powyżej bezpośredni udział procentowy w kapitale
spółki wypłacającej, ustala się w wysokości nie mniejszej niż 25%;
dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego
zakładu spółki podlegającej w RP lub w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub w innym państwie
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należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów,
bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli spółka ta spełnia określone powyżej warunki.
Zgodnie z art. 22 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwolnienie z opodatkowania przychodów z dywidend
stosuje się:
I.
II.

jeżeli posiadanie akcji wynika z tytułu własności;
w odniesieniu do dochodów uzyskanych z akcji posiadanych na podstawie tytułu:
i.
własności;
ii.
innego niż własność, pod warunkiem, że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych
akcji nie zostało przeniesione.

Zwolnienie od opodatkowania, o którym mowa powyżej stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest RP, do uzyskania
przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż RP państwa, w którym podatnik ma swoją
siedzibę lub w którym dochód został uzyskany (art. 22b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Zasady opodatkowania przychodów z dywidend stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania,
których stroną jest RP (art. 22a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Stosownie do art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwolnienia od podatku, o którym mowa powyżej,
nie stosuje się, jeżeli:
I.

II.

osiągnięcie przychodu z dywidendy następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej, lub
wielu powiązanych czynności prawnych, których głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od
podatku dochodowego, a uzyskanie tego zwolnienia nie skutkuje wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania
tych dochodów (przychodów); oraz
czynności te nie mają rzeczywistego charakteru.

Uznaje się przy tym, zgodnie z art. 22c ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, że umowa lub inna czynność prawna
nie ma rzeczywistego charakteru w zakresie, w jakim nie jest dokonywana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. W szczególności
dotyczy to sytuacji, gdy w drodze czynności, o których mowa powyżej, przenoszona jest własność akcji spółki wypłacającej dywidendę
lub spółka osiąga przychód (dochód), wypłacany następnie w formie dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych.
Stosownie do art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, spółki, które dokonują wypłat należności z tytułu
dywidend, są obowiązane jako płatnicy pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od takiej wypłaty.
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo o niepobranie podatku
zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych,
uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.
Dnia 1 stycznia 2019 r. weszły w życie znaczące zmiany w zakresie art. 26 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych
zmieniające dotychczasowe zasady poboru podatku u źródła.
Zgodnie ze zmienionymi od 1 stycznia 2019 r. przepisami (art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych), osoby
prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat
należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, do
wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 2.000.000,00 zł na
rzecz tego samego podatnika, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty
zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych.
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku
zgodnie z taką umową będzie możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od
podatnika certyfikatem rezydencji.
Przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik będzie obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania
należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika.

Strona 54 / 96

WOODEN ALIEN S. A. | DOKUMENT OFERTOWY
Zryczałtowany podatek dochodowy nie będzie pobierany, jeżeli podatnicy, wymienieni w art. 17 ust. 1 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych, korzystający ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele
określone w tym przepisie, złożą płatnikowi najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności oświadczenie, że przeznaczą dochody z
dywidend oraz z innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych – na cele wymienione w tym przepisie.
Zgodnie z art. 26 ust. 1c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, jeżeli łączna kwota należności z tytułów wymienionych
w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, wypłacona podatnikowi w obowiązującym u
płatnika roku podatkowym nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych,
osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych
w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w związku ze zwolnieniem od podatku
dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, stosują zwolnienia
wynikające z tych przepisów pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 albo w art. 22 ust.
4 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, mającą siedzibę w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej
lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
I.
II.

jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji; lub
istnienia zagranicznego zakładu – zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w
którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład
jest położony.

W przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych,
wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych, lub jej zagranicznego zakładu, jeżeli łączna kwota należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, wypłacona temu podatnikowi w obowiązującym u płatnika roku podatkowym,
nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, osoby prawne i jednostki
organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia wynikające z art. 21 ust. 3
oraz art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem uzyskania od tej
spółki lub jej zagranicznego zakładu pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki,
o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c lub art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.
Jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu
jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego
wydania.
Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie,
podatnik jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca siedziby dla celów podatkowych nowym certyfikatem
rezydencji. Jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku posiadania certyfikatu, odpowiedzialność za niepobranie podatku przez płatnika
lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej ponosi podatnik.
W przypadku gdy wypłata należności dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów
wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona, płatnik pobiera podatek
w wysokości wynikającej z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych od łącznej wartości dochodów
(przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego.
Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego.
W przypadku wypłat należności z tytułu:
I.
II.

odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych,
wypłacanych na rzecz podatników zagranicznych;
dywidend oraz przychodów uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo
na rachunkach zbiorczych;

– obowiązek poboru podatku u źródła stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki
zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za pośrednictwem tych podmiotów.
Płatnicy pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów
wartościowych lub posiadacza rachunku zbiorczego. 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.
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Jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych, przekracza kwotę o której mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych (tj. 2.000.000,00 zł) osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące
przedsiębiorcami są, co do zasady, obowiązane jako płatnicy pobrać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy
od tych wypłat według stawki podatku określonej w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych
od nadwyżki ponad kwotę 2.000.000,00 zł:
I.
II.

z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych;
bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także bez
uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania.

Podmioty wypłacające należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych w kwocie przekraczającej 2.000.000,00 zł mogą zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 3 lub art. 22 ust. 4
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, na podstawie obowiązującej opinii o stosowaniu zwolnienia, o której mowa w
art. 26b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.
Opinię o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych na rzecz tego
podatnika należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych,
wydaje organ podatkowy, na wniosek złożony przez podmiot, o którym mowa w art. 28b ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Prawnych, pod warunkiem wykazania przez wnioskodawcę spełnienia przez podatnika warunków określonych w art. 21 ust. 39 lub art. 22 ust. 4-6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, (opinia o stosowaniu zwolnienia).
Ponadto, przepisu art. 26 ust. 2e Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (dotyczącego obligatoryjnego poboru podatku
u źródła) w przypadku przekroczenia kwoty płatności, o której mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych, nie stosuje się, jeżeli płatnik złożył oświadczenie, że:
I.
II.

posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub
niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, nie
posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku
albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, w szczególności nie posiada wiedzy o istnieniu okoliczności uniemożliwiających spełnienie przesłanek, o
których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.

Oświadczenie, składa kierownik jednostki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. Nie jest
dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika. Oświadczenie, składa się najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności.
Organ podatkowy zwraca, na wniosek, podatek pobrany zgodnie z art. 26 ust. 2e Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.
Wysokość podatku do zwrotu określa się na podstawie zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o
unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest RP.
Wniosek o zwrot podatku może złożyć:
I.

II.

podatnik, w tym podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, który w związku
z uzyskaniem należności, od której został pobrany podatek, osiąga przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z przepisami
niniejszej ustawy;
płatnik, jeżeli wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku.

Wniosek o zwrot podatku zawiera oświadczenie co do zgodności z prawdą faktów przedstawionych we wniosku oraz co do zgodności
z oryginałem dokumentacji załączonej do wniosku. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, istnieje
także na dalszym etapie postępowania w odniesieniu do przedstawianych kolejnych faktów oraz przekazywanej uzupełniającej
dokumentacji.
Do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokumentację pozwalającą na ustalenie jego zasadności, w szczególności:
I.
II.
III.

certyfikat rezydencji podatnika;
dokumentację dotyczącą przelewów bankowych lub inne dokumenty wskazujące na sposób rozliczenia lub przekazania
należności, z którymi wiązała się zapłata podatku;
dokumentację dotyczącą zobowiązania do wypłaty należności;
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IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

oświadczenie podatnika, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa odpowiednio
w art. 21 ust. 3 pkt 4 lit. b, ust. 3a i 3c lub art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych;
oświadczenie podatnika, że w odniesieniu do czynności, w związku z którą składany jest wniosek o zwrot podatku, podatnik
jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek podatkowy, a także oświadczenie podatnika, że spółka albo zagraniczny zakład
jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;
oświadczenie podatnika, że prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby podatnika dla celów podatkowych,
z którą wiąże się uzyskany przychód – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, gdy należności są uzyskiwane w związku z
prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przepis art. 24a ust. 18 stosuje się odpowiednio;
dokumentację wskazującą na ustalenia umowne, z powodu których płatnik wpłacił podatek z własnych środków i poniósł
ciężar ekonomiczny tego podatku – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2;
uzasadnienie wnioskodawcy, że spełnione są warunki będące przedmiotem oświadczeń, o których mowa w pkt 5 i 6.

W sprawie zwrotu podatku organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa kwotę zwrotu.
9.3.

Opodatkowanie umów sprzedaży papierów wartościowych podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Zgodnie z Ustawą o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych (w tym akcji)
podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych).
Stawka podatku od sprzedaży praw majątkowych wynosi 1% wartości rynkowej praw majątkowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o
Podatku od Czynności Cywilnoprawnych).
Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych zwalnia się z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż
praw majątkowych będących instrumentami finansowymi (tj. między innymi akcji):
I.
II.
III.
IV.

firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym;
dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych;
dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego;
dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te
zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego;

– w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie.
9.4.

Opodatkowanie nabycia papierów wartościowych przez osoby fizyczne podatkiem od spadków i darowizn

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy 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 prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium RP.
Jednakże, w przypadku wykonywania praw majątkowych związanych z posiadaniem papierów wartościowych na terytorium RP, ich
nabycie w drodze spadku lub darowizny nie będzie podlegało opodatkowaniu, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy
darowizny ani nabywca (spadkobierca lub obdarowany), ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli
miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium RP.
Wysokość stawki podatku od spadku i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego
osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą lub spadkodawcą bądź pomiędzy darczyńcą a obdarowanym.
Przy spełnieniu warunków określonych w Ustawie o Podatku od Spadków i Darowizn nabycie praw majątkowych związanych z
posiadaniem papierów wartościowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę będzie
zwolnione z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.
9.5.

Przepisy dotyczące odpowiedzialności płatnika

Ogólne zasady odpowiedzialności w zakresie podatku pobieranego u źródła
Stosownie do art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej, płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od
podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu – odpowiada za podatek niepobrany lub podatek
pobrany a niewpłacony.
Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem.
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Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej albo jeżeli
podatek nie został pobrany z winy podatnika; w tych przypadkach organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika.
10. WSKAZANIA STRON UMÓW O SUBEMISJĘ USŁUGOWĄ LUB INWESTYCYJNĄ ORAZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ TYCH UMÓW,
W PRZYPADKU GDY EMITENT ZAWARŁ TAKIE UMOWY
Emitent nie zawierał umowy o subemisję usługową ani inwestycyjną.
11. OKREŚLENIE ZASAD DYSTRYBUCJI AKCJI OFEROWANYCH
11.1.

Warunki Oferty

Akcje Serii F są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431
§ 2 pkt 1) KSH w trybie oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia nr 2017/1129 i w sposób wskazany w art. 37a Ustawy o Ofercie,
zgodnie z którym oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na
terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100
000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych
takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze
niż 1 000 000 euro, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie.
Niniejszy Dokument Ofertowy został udostępniony na stronie internetowej Emitenta: woodenalien.com.
Na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego w ramach Oferty oferowanych jest nie mniej niż 1 i nie więcej niż 50 000 akcji
zwykłych na okaziciela Spółki serii F, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
Oferta Akcji Serii F odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Ofertowym, który jest
jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach Oferowanych, Ofercie i Spółce. Warunki i zasady, o
których mowa w zdaniu poprzednim zostaną odzwierciedlone również w umowach objęcia Akcji Oferowanych kierowanych do
inwestorów, którzy wyrażą zainteresowanie objęcia Akcji Oferowanych oraz w ofertach objęcia Akcji Serii F skierowanych przez
Emitenta bezpośrednio do potencjalnych inwestorów.
Oferta przeprowadzana jest z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zgodnie z Uchwałą Zarządu nr
1/13/12/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r..
Akcje Oferowane nie są uprzywilejowane oraz nie istnieją ograniczenia w ich zbywalności. Ponadto z Akcjami Oferowanymi nie są
związane żadne obowiązki świadczeń dodatkowych wobec Spółki.
11.2.

Wskazanie osób, do których kierowana jest Oferta, zasad ustalania terminów Oferty i zasad oferowania

Z uwagi na fakt, iż Oferta prowadzona przeprowadzana jest w trybie art. 431 § 2 pkt 1) KSH, tj. w trybie subskrypcji prywatnej:
I.

niniejszy Dokument Ofertowy zostaje udostępniony do publicznej wiadomości w celu wypełnienia dyspozycji art. 37a Ustawy
o Ofercie - obowiązujące przepisy wydają się niezgodne z racjonalnymi potrzebami ochrony interesów inwestorów, w
wypadku prowadzenia oferty w trybie subskrypcji prywatnej (tryb subskrypcji uregulowany jest w KSH i wskazuje na to, jakie
formalności wymagane są do skutecznego objęcia akcji), która zgodnie z nową definicją wprowadzoną wraz z wejściem w
życie Rozporządzenia 2017/1129 jest ofertą publiczną. W obecnym stanie prawnym z jednej strony norma art. 37a Ustawy o
Ofercie przewiduje obowiązek udostępniania Dokumentu Ofertowego do publicznej wiadomości niezależnie od trybu
subskrypcji (więc także w subskrypcji prywatnej), z drugiej zaś strony przepis karny (art. 99 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie)
przewiduje konsekwencje nieudostępnienia takiego dokumentu do publicznej wiadomości lub osobom, do których
skierowana jest oferta. Podkreślić należy, że w przypadku subskrypcji prywatnej oferta skierowana jest wyłącznie do
wybranych osób, a Dokument Ofertowy stanowi informację o ofercie, nie zaś formalną ofertę objęcia akcji (do skutecznego
objęcia akcji dochodzi dopiero w wypadku skierowania przez Spółkę oferty do konkretnej osoby i jej akceptacji przez tę
osobę zgodnie z przedstawioną ofertą). Zatem w wypadku przekazania takim osobom Dokumentu Ofertowego bez jego
udostępniania do publicznej wiadomości nie mogłyby wystąpić konsekwencje karne. W związku z powyższym (a w
szczególności biorąc pod uwagę racjonalność ustawodawcy i brzmienie art. 99 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie) istnieją
wątpliwości czy intencją ustawodawcy w sytuacji prowadzenia oferty publicznej w trybie subskrypcji prywatnej było nałożenie
na Emitenta obowiązku udostępnienia Dokumentu Ofertowego: (i) do publicznej wiadomości czy (ii) tylko osobom, do których
Zarząd skieruje ofertę objęcia Akcji Oferowanych. Wydaje się, iż wymóg udostępniania do publicznej wiadomości Dokumentu
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II.

III.

IV.

V.

Ofertowego nie jest uzasadniony, ponieważ przekazanie takiego dokumentu ma służyć ochronie interesów osób, które mogą
objąć Akcje Oferowane, a będą to osoby wybrane przez Zarząd, do których Zarząd skieruje ofertę objęcia Akcji Oferowanych
lub z którymi zawrze umowę objęcia Akcji oferowanych, nie zaś każda osoba, która uzyska dostęp do Dokumentu Ofertowego.
Jednakże z uwagi na brak wykształconej w tym zakresie praktyki (przepisy zostały wprowadzone niedawno), w celu uniknięcia
ryzyk prawnych oraz wypełnienia literalnej dyspozycji przewidzianej przez art. 37a Ustawy o Ofercie, Emitent zdecydował o
udostępnieniu do publicznej wiadomości Dokumentu Ofertowego.
podmiotami uprawnionymi do objęcia Akcji Oferowanych będą podmioty wybrane przez Zarząd, według uznania Zarządu w
liczbie nie większej niż 149, do których skierowana zostanie odpowiednia oferta objęcia Akcji Oferowanych oraz którymi
zostanie zawarta odpowiednia umowa objęcia Akcji Oferowanych,
przed skierowaniem formalnej oferty objęcia Akcji Oferowanych, czy też zawarciem umowy objęcia Akcji Oferowanych z
danym podmiotem, Zarząd może wykonać wszelkie potrzebne czynności zmierzające do zbadania zainteresowania takiego
podmiotu objęciem Akcji Oferowanych, w tym złożyć odpowiednie zapytania o zainteresowanie Ofertą,
w wypadku skierowania oferty objęcia Akcji Oferowanych do danego podmiotu, Zarząd przekaże temu podmiotowi wszelkie
informacje związane z formalną procedurą objęcia Akcji Oferowanych, koniecznymi do wykonania czynnościami, czy
warunkami ważności takiej oferty,
Zarząd według własnego uznania ustali terminy czynności związanych z prowadzeniem Oferty.

Osoby zamierzające objąć akcje, będące nierezydentami w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (tekst
jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 160, ze zm.) – zamierzający nabyć Akcje Oferowane, powinni zapoznać się z odpowiednimi przepisami
prawa polskiego oraz przepisami obowiązującymi w państwie jego rezydencji, które mogą mieć do niego zastosowanie w tym zakresie.
Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy
Dokument Ofertowy nie ma charakteru prawnie wiążącego, a w szczególności nie może być traktowany jako rekomendacja,
propozycja lub oferta objęcia Akcji Oferowanych
11.3.

Przypadki, w których Emitent może odstąpić od przeprowadzenia Oferty

Odstąpienie przez Emitenta od przeprowadzenia Oferty może nastąpić wyłącznie do chwili zapoznania się bądź przed zapoznaniem
się przez pierwszego spośród inwestorów z treścią skierowanej do niego przez Spółkę oferty objęcia Akcji.
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CZYNNIKI RYZYKA
Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Oferowane inwestorzy powinni uważnie przeanalizować omówione
poniżej czynniki ryzyka oraz pozostałe informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym. Każdy z wymienionych poniżej
czynników ryzyka, jeżeli faktycznie wystąpi, może mieć znaczący negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki
działalności lub perspektywy Spółki. Skutkiem ziszczenia się któregokolwiek z poniższych ryzyk może być spadek ceny rynkowej
Akcji Oferowanych, w wyniku czego inwestorzy mogą być narażeni na utratę całości lub części zainwestowanych środków.
Przedstawiona poniżej lista czynników ryzyka nie jest wyczerpująca. Jest możliwe, że istnieją inne okoliczności, które powinny
być rozpatrzone przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Poniższa kolejność opisanych czynników ryzyka nie jest związana z oceną prawdopodobieństwa zaistnienia negatywnych dla
Spółki zdarzeń bądź oceną ich istotności.
1.

GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I BRANŻĄ W KTÓREJ DZIAŁA

1.1.

Ryzyko związane z konkurencją w branży gier

Konkurencja na rynku gier wideo ma charakter globalny. Deweloperzy gier zwykle unikają bezpośredniego konkurowania,
gdyż zazwyczaj produkują gry dla odrębnych grup odbiorców, dla różnych wydawców czy też na zróżnicowane platformy
sprzętowe, jednakże Emitent rozpoznaje ryzyko szybkiej punktowej koncentracji polegającej na hipotetycznym przejęciu
jednego lub kilku studiów deweloperskich przez znaczącego producenta i szybkim uruchomieniu produkcji gry podobnej do
planowanej przez Emitenta w celu wydania jej wcześniej, przy znacznie większym budżecie. Potencjalnie mogłoby to
ograniczyć popyt na produkt Emitenta.
Na rynku co do zasady dostępne są konkurencyjne gry wideo podobne do Projektu #1, który planuje wydawać Emitent, lub
tych produktów, które planuje wydawać w przyszłości. Duża część podmiotów konkurencyjnych działa na rynku dłużej oraz
dysponuje większym potencjałem w zakresie produkcji i promocji gier niż Emitent. Na rynku funkcjonuje bardzo duża grupa
podmiotów zajmujących się tworzeniem gier, które trafiają do tych samych kanałów dystrybucji, z których korzysta również
Emitent. Konkurencyjny rynek wymaga pracy nad ciągłym podwyższaniem jakości produktów, działaniami marketingowymi i
PR, a także nad szukaniem nowych nisz rynkowych i tematów gier, które mogłyby zaciekawić szeroką grupę odbiorców. Na
rynku ciągle pojawiają się nowe produkty, przez co istnieje ryzyko spadku zainteresowania określonymi produktami Spółki na
rzecz produktów konkurencji.
1.2.

Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym

Emitent prowadzi działalność w otoczeniu silnie konkurencyjnym i podlega presji ze strony:
I.
II.
III.
IV.

dostawców, którymi są utalentowani twórcy gier: programiści, graficy, designerzy itd., otrzymujący regularnie
ciekawe oferty pracy od konkurencyjnych studiów w kraju i za granicą;
odbiorców, rozumianych jako klienci końcowi, którzy poza okresem premierowym mają tendencję do kupowania gier
głównie podczas wyprzedaży;
nowych podmiotów, jako że cały czas pojawiają się nowi producenci gier, wspierani zarówno przez fundusze VC, jak i
korzystający z rozmaitych dotacji;
substytutów, którymi w pierwszym kręgu są inne gry, gry na inne platformy, a w kolejnych kręgach produkty z innych
gałęzi rozrywki.

W celu znalezienia własnego miejsca na rynku, możliwego do obrony w dłuższym okresie, Spółka postawiła na stworzenie
rozpoznawalnego brandu Wooden Alien – producenta gier o charakterystycznej tematyce, rozpoznawalnym art style’u 2D,
zaawansowanych mechanikach i dynamicznej narracji. Podstawowy produkt Emitenta – Projekt #1 ma być pierwszym
produktem studia realizującym te założenia.
1.3.

Ryzyko związane z koniunkturą na rynku gier wideo

Globalny rynek gier wideo charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu. Jest on pochodną zarówno rozwoju
technologicznego, czynników makroekonomicznych, jak również globalnej popularyzacji gier jako formy spędzania wolnego
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czasu. Z drugiej jednak strony jest on obarczony wysokim ryzykiem zmienności i nieprzewidywalności i nie można wykluczyć,
że jego koniunktura spowolni, a sama branża będzie się rozwijać słabiej niż obecnie bądź nawet ulegnie załamaniu.
Czynnikiem ograniczającym ryzyko jest dywersyfikacja geograficzna dystrybucji produktów Emitenta. Dzięki temu wystąpienie
niekorzystnych zjawisk o zasięgu lokalnym lub regionalnym może mieć mniej znaczący wpływ na wyniki Spółki. Elementem
ograniczającym ryzyko jest też pozycjonowanie na rynku. Produkty oferowane przez Spółkę będzie można zaliczyć do grupy
relatywnie niskich wydatków w postrzeganiu odbiorców, w porównaniu z bardziej złożonymi, droższymi formami rozrywki.
Dzięki temu pogorszenie koniunktury może mieć mniejszy wpływ na sprzedaż gier wideo w segmencie średnio cenowym niż
przeciętnie na cały rynek rozrywki.
Należy wziąć pod uwagę, iż Emitent nie ma wpływu na wskazane powyżej czynniki kształtujące koniunkturę w branży, których
zmiana może negatywnie wpłynąć na poziom generowanych przez niego przychodów ze sprzedaży i w rezultacie na osiągane
przez niego wyniki finansowe.
1.4.

Ryzyko związane z konsolidacją w branży

Emitent działa w silnie konkurencyjnej i szybko zmieniającej się branży, charakteryzującej się ogólnoświatowym zasięgiem.
Po stronie producentów i wydawców występuje olbrzymie rozdrobnienie, jednak Emitent rozpoznaje ryzyko szybkiej
punktowej koncentracji polegającej na hipotetycznym przejęciu jednego lub kilku studiów deweloperskich przez znaczącego
producenta, i szybkim uruchomieniu produkcji gry podobnej do planowanej przez Emitenta w celu wydania jej wcześniej, przy
znacznie większym budżecie. Potencjalnie mogłoby to ograniczyć popyt na produkt Emitenta.
Z drugiej strony, wśród dystrybutorów gier ma miejsce silna koncentracja. Mimo podejmowanych w ostatnim czasie prób
uruchomienia nowych platform sprzedaży, dominującą pozycję na rynku gier wideo na PC nadal posiada sklep Steam będący
własnością amerykańskiej firmy Valve Corporation. Aktualnie nowe sklepy próbują z nim konkurować, ale w perspektywie
okresu, w którym ma być wydany Projekt #1, sytuacja może się odwrócić i wysoka koncentracja może skutkować
pogorszeniem warunków handlowych wobec aktualnie obserwowanych. Oznaczałoby to zwiększenie kosztów dystrybucji
ponad zakładane lub potencjalnie większe trudności w dostępie do rynku dla mniejszych podmiotów takich jak Emitent.
1.5.

Ryzyko związane z krótkim okresem działalności Spółki

Spółka powstała we wrześniu 2019 r. Ze względu na krótki okres działalności Emitenta oraz fakt, że podstawowy produkt
Emitenta – Projekt #1 – nie został jeszcze ukończony, Spółka nie zdołała jeszcze wypracować tak znaczącej rozpoznawalności
w branży gier wideo, jaką posiada wiele innych podmiotów działających na rynku oraz posiadających w swoim portfolio
produktowym kilka gier. Mimo wieloletniego doświadczenia założycieli i zespołu, ze względu na krótki okres działalności
Emitenta w aktualnej formie prawnej, Spółka potrzebuje czasu, aby wypracować rozpoznawalność w branży gier wideo. W
niewielkim stopniu może to spowolnić podpisywanie niektórych kluczowych umów z platformami zamkniętymi, gdzie dużą
rolę odgrywa networking. Spółka będzie ograniczać to ryzyko przez wykorzystywanie kontaktów posiadanych indywidualnie
przez jej pracowników i współpracowników. Jednocześnie zaś by niwelować swoją potencjalnie niską rozpoznawalność,
będzie podejmować na bieżąco działania promocyjne oraz marketingowe, które obejmować mogą m.in.: informowanie rynku
oraz prasy branżowej o najważniejszych wydarzeniach związanych z Projektem #1 oraz kolejnymi produkcjami, czynne
prowadzenie kanałów w social mediach, kontakt z YouTuberami i rozpoznawalnymi recenzentami gier w celu
przeprowadzenia oceny gry lub promocji na danych kanałach. Jednocześnie Emitent bierze udział w wielu branżowych
wydarzeniach, które umożliwiają i podnoszą jego rozpoznawalność wśród środowiska graczy, nie tylko wśród grupy docelowej
Emitenta.
1.6.

Ryzyko związane ze strukturą przychodów

Emitent będzie uzyskiwał przychody w przeważającej większości ze sprzedaży cyfrowych kopii Projektu #1, a w przyszłości
kolejnych gier, starając się utrzymywać równowagę między jak najlepszym wynikiem sprzedażowym pierwszej gry a dotarciem
do jak najszerszej grupy odbiorców. Emitent będzie maksymalizował cykl życia rynkowego produktu z jednej strony poprzez
wydawanie dodatków do gry, a z drugiej stosując rozsądną politykę zniżek i promocji po okresie premierowym. Przychody
Emitenta będą ściśle związane z sukcesem pierwszej gry i nie będą możliwe do skompensowania – w pierwszym okresie
funkcjonowania Emitenta po premierze Projektu #1 – z innych źródeł. Może to także oznaczać, że przy produkcji kolejnej gry
Emitent będzie musiał pozyskać dodatkowe, zewnętrzne finansowanie.
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Ze względu na specyfikę dystrybucji cyfrowej, bezpośrednim źródłem przychodów Emitenta będą podmioty zarządzające
platformami sprzedaży gier na poszczególnych rynkach i platformach sprzętowych. Przychody pochodzące od bardzo dużej
liczby odbiorców końcowych będą trafiać do Spółki za pośrednictwem niewielkiej liczby operatorów platform, co oznacza, że
wpływy od pojedynczego operatora mogą stanowić więcej niż 10% przychodów ze sprzedaży w danym okresie. Utrata jednego
z takich operatorów może spowodować znaczne obniżenie przychodów w krótkim terminie, trudne do jednoczesnego
zrekompensowania z innych źródeł. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy
rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta.
1.7.

Ryzyko nieprzewidywalnego popytu na poszczególne produkty Emitenta

Wysokość sprzedaży gier jest nieprzewidywalna i nie podlega żadnym potwierdzonym regułom. Do momentu premiery nowej
gry Spółka nie potrafi nawet z grubsza przewidzieć reakcji odbiorców, toteż dopiero po pierwszym miesiącu sprzedaży będzie
z większym prawdopodobieństwem w stanie oszacować przewidywaną wysokość możliwych do uzyskania przychodów z
wydanego tytułu. Istnieje zatem ryzyko, iż produkt nie trafi w gusta użytkowników i tym samym niskie zainteresowanie ze
strony graczy przełoży się na osiągnięcie, niższych niż zakładane, parametrów finansowych, a w skrajnych przypadkach brak
pokrycia nakładów na kolejne produkcje oraz promocję.
Aby zmniejszyć niepewność dotyczącą wysokości sprzedaży finalnego produktu, Emitent stworzył i realizuje plan działań
zakładający strategiczną koncentrację na budowaniu zasięgu w grupie docelowej, oraz maksymalizacji konwersji na efekt
komercyjny, tj. sprzedaż kopii do użytkownika końcowego. Obejmuje to następujące działania:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

1.8.

Walidacja założeń i ocena jakościowa stanu produkcji na zakończenie każdego etapu harmonogramu (okresy od 1 do
4 miesięcy) przez następujące grupy interesantów:
i.
Wewnętrzny zespół produkcyjny;
ii.
Grupa kluczowych inwestorów posiadających doświadczenie w inwestowaniu w spółki branżowe oraz
doświadczenie w działaniu wewnątrz organów spółek branżowych;
iii.
Reprezentanci prasy branżowej m.in. poprzez zamawianie tzw. silent reviews – czyli recenzji tylko do
wiadomości Spółki;
iv.
Zawodowi konsultanci oraz doświadczeni twórcy gier;
v.
Reprezentanci grup docelowych w grupach o wielkości 10-50 osób;
Testowanie specjalnie stworzonego w tym celu pełnoprawnego fragmentu gry (Vertical Slice) z udziałem dziennikarzy,
influencerów oraz grup fokusowych;
Budowanie zasięgu w różnych grupach zainteresowań z udziałem liderów opinii;
Regularna publikacja materiałów związanych z grą w ogólnodostępnych, globalnych kanałach informacyjnych;
Stopniowe budowanie napięcia poprzez kontrolowane odsłanianie kluczowych aspektów designerskich, graficznych i
gameplayowych produktu;
Tworzenie szerokiego wachlarza wersji materiałów tekstowych i graficznych i wielokrotne przeprowadzanie tzw.
testów A/B;
Stosowanie ugruntowanych technik perswazyjnych z poszanowaniem zasad etyki;
Zawieranie strategicznych partnerstw z autorytetami o znaczącym zasięgu;
Podjęcie na wczesnym etapie działań budowania społeczności i skupienie wysiłków na konwersji podejmowanych
działań na budowanie wishlisty na platformie Steam, tj. listy życzeń potencjalnych odbiorców planujących zakupić
produkt Emitenta;
Mierzenie każdego aspektu rozpowszechnianych informacji oraz zainteresowania i zaangażowania od strony
ilościowej i jakościowej.
Ryzyko związane z wprowadzeniem nowych gier na rynek

Wprowadzenie nowych gier na rynek wiąże się z poniesieniem nakładów na produkcję, certyfikację, promocję i dystrybucję.
Olbrzymia liczba wydawanych codziennie gier powoduje, że pomimo wysokiej jakości produktu Emitenta istnieje ryzyko, iż
nie uda się osiągnąć wystarczająco dobrej lub długiej widoczności w sklepach internetowych, co w konsekwencji przełoży się
na sprzedaż mniejszą od pierwotnie zakładanej.
W celu ograniczenia tego ryzyka Emitent przyjął strategię budowania wokół swojego studia społeczności fanów. Emitent chce
osiągnąć ten cel poprzez tworzenie gier o spójnym charakterze w komunikacji z graczami. Długoterminową korzyścią takiego
podejścia jest przywiązanie klientów nie tylko do pojedynczego tytułu, ale również do samego brandu Wooden Alien. Strategia
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ta powoduje, że marketing oraz wydawanie tytułów następujących po pierwszej grze, tj. Projekcie #1, powinny być łatwiejsze
oraz tańsze, ponieważ Emitent będzie miał już istniejącą bazę graczy, którzy zakupili wcześniej produkty Spółki.
Na tej bazie Emitent zbuduje komunikację marketingową wykorzystującą m.in. opinie i rekomendacje zarówno fachowców
jak i influencerów, wspartą znacznym gotówkowym budżetem marketingowym, aby uzyskać maksymalny zasięg w momencie
wydania pierwszej gry.
Na ten moment nie da się jednak przesądzić o fakcie wypracowania w przyszłości wspomnianej bazy graczy zainteresowanych
produktami Emitenta.
1.9.

Ryzyko związane z dynamicznym rozwojem nowych technologii i nośników

Rynek interaktywnej rozrywki obejmuje cały szereg urządzeń elektronicznych: od komputerów i konsol przez urządzenia
mobilne, aż po nowe technologie typu wearable. Charakteryzuje się on ogromnym tempem postępu technologicznego oraz
dynamiką wprowadzania nowych produktów. Wymusza to na producencie gier wideo nieustanne dostosowywanie wszelkich
aspektów działalności do nowych standardów oraz pogoń za rosnącymi oczekiwaniami odbiorców wynikających np. z
obserwowanego postępu technologii graficznych. Istnieje ryzyko, że w trakcie produkcji gry pojawi się i spopularyzuje
technologia, która znacznie wyprzedzi rozwiązania stosowane przez Emitenta w produkowanej grze.
Emitent stara się ograniczyć powyższe ryzyko poprzez wykorzystanie wiodącej technologii Unity Engine, który obsługuje
wszystkie liczące się platformy sprzętowe, zarówno systemy operacyjne jak i konsole. Powyższy silnik gry jest systematycznie
rozwijany o obsługę nowych technologii, pozostając na bieżąco z postępującymi trendami w branży gier. Równolegle Emitent
dba o śledzenie bieżących trendów poprzez uczestnictwo w konferencjach i pokazach, forach specjalistów oraz analizę nowo
pojawiających się gier. Emitent kładzie także duży nacisk na rozwój zawodowy członków zespołu, zapewniając im bieżący
kontakt z nowo pojawiającymi się technologiami i trendami w branży gier wideo.
1.10.

Ryzyko związane z dostawcami technologii wykorzystywanych do produkcji gier wideo

Możliwość wykorzystania danej technologii uwarunkowana jest uzyskaniem stosownej licencji od jej twórców (zazwyczaj
licencje uzyskuje się na określony produkt lub serię produktów). Oprócz konieczności monitorowania zmian na rynku i
podążania za najkorzystniejszymi trendami oraz zmieniającym się zapotrzebowaniem w zakresie wyboru odpowiednich
technologii występuje ryzyko trudności negocjacyjnych lub problemów technicznych związanych z wadami poszczególnych
rozwiązań, których nie da się wykryć we wczesnych stadiach produkcji gry.
Minimalizacja ryzyka realizowana jest poprzez wykorzystywanie w procesie produkcji gier najbardziej sprawdzonych i
uznanych rozwiązań dostępnych na rynku w postaci elastycznych silników takich jak Unity Engine. Wykorzystanie
zunifikowanych silników pozwala również na racjonalne gospodarowanie wypracowanymi obiektami (assetami) i
mechanikami, jak również przenoszenie ich pomiędzy projektami – dzięki temu projekty są relatywnie łatwe do adaptacji do
lokalnych uwarunkowań kulturowych (lokalizacji) i do przenoszenia na nowe platformy sprzętowe (portowania). Jednakże
należy wskazać ryzyko związane z potrzebą uaktualniania silnika gry mogące skutkować koniecznością dokonania poprawek
w wykonanym już dziele oraz zwiększeniem kosztów związanych z produkcją lub dostosowaniem gier.
1.11.

Ryzyko związane z uzależnieniem dystrybucji produktów Emitenta od kilku zamkniętych platform

Emitent będzie dystrybuował swoje produkty głównie w formie cyfrowej. Dzięki temu będzie szybko spłacał poniesioną
inwestycję, nie ponosząc kosztów krańcowych dystrybucji innych niż prowizja pośrednika. Będzie do tego korzystał z
wiodących platform sprzedażowych na kluczowe platformy (w ramach podejmowanych decyzji o dostępności gry na
poszczególne urządzenia):
I.
II.
III.
IV.

PC - komputery osobiste (Steam, Epic Store, GOG),
Microsoft Xbox (Microsoft Store),
Sony PlayStation (PlayStation Store),
Nintendo Switch (Nintendo Game Store).

Każda z tych platform sprzedażowych ma teoretycznie prawo odmówić dystrybucji dowolnie wskazanych gier bez
uzasadnienia. Zaistnienie takiej okoliczności w wypadku dystrybucji produktów Emitenta może znacząco zmniejszyć wysokość
sprzedaży produktów, a przez to obniżyć wyniki finansowe Spółki.
Strona 63 / 96

WOODEN ALIEN S. A. | DOKUMENT OFERTOWY

W praktyce najczęstszymi powodami odmowy dystrybucji bywa łamanie praw autorskich, kontrowersyjna zawartość, czy też
rażąco niska jakość produktu. W opinii Zarządu ryzyko wystąpienia dowolnego z tych czynników jest niskie. Zarząd wyraża
przekonanie, że dostarczy produkty o bardzo wysokiej jakości, a niezależnie będzie dbać o zgodność treści i formy gry z
przepisami, zwyczajami i regulaminem każdej platformy.
1.12.

Ryzyko związane z koncentracją platformy Steam w dystrybucji gier, w tym ryzyko związane z ewentualnym
niezaakceptowaniem gier przez producentów platform

W ramach wprowadzonego modelu biznesowego Emitent opiera dystrybucję gier m.in. poprzez zamknięte platformy gier, tj.
w szczególności – w odniesieniu do gier przeznaczonych na komputery osobiste – poprzez platformę Steam, prowadzoną
przez Valve Corporation. Mimo podejmowanych w ostatnim czasie prób uruchomienia nowych platform sprzedaży,
dominującą pozycję na rynku gier na PC nadal posiada sklep Steam. Aktualnie nowe sklepy próbują z nim konkurować, ale w
perspektywie okresu, w którym ma być wydany Projekt #1, sytuacja może się odwrócić i wysoka koncentracja może skutkować
pogorszeniem warunków handlowych wobec aktualnie obserwowanych. Oznaczałoby to zwiększenie kosztów dystrybucji
ponad zakładane lub potencjalnie większe trudności w dostępie do rynku zbytu dla mniejszych podmiotów takich jak Emitent.
Grupę docelową dla produkowanych gier Spółka będzie rozszerzać poprzez przenoszenie (portowanie), swoich tytułów na
konsolę Sony PlayStation, Microsoft Xbox, Nintendo Switch i dystrybucję na odpowiednich platformach dystrybucji cyfrowej
– PlayStation Store, Microsoft Store oraz Nintendo Games Store. Emitent nie wyklucza w przyszłości sprzedawania swoich
tytułów także w dystrybucji klasycznej, przy wykorzystaniu specjalizujących się w tym wydawców.
1.13.

Ryzyko związane ze zmianą modelu dystrybuowania i sprzedaży gier wideo

Emitent kieruje ofertę gier wideo do odbiorców na całym świecie. Gry wideo sprzedawane są coraz częściej za pośrednictwem
elektronicznych kanałów dystrybucji, równocześnie wielu klientów nadal preferuje wizytę w sklepie i posiadanie pudełkowej
kopii gry. W pierwszym przypadku producenci konsol gier wideo narzucają sprzedaż za pośrednictwem konkretnego
autoryzowanego cyfrowego dystrybutora (np. PlayStation Network dla gier dedykowanych na PlayStation czy Xbox Live dla
gier na konsole firmy Microsoft). Z kolei w drugiej opcji niezbędne są dodatkowe nakłady na wydanie i magazynowanie
fizycznych nośników gry.
Do momentu wydania Projektu #1 może nastąpić istotna zmiana w kluczowych kanałach dystrybucji gier, wymienionych
wcześniej. Może to być związane z dwoma znanymi na tę chwilę trendami:
I.
II.

Wprowadzenie modelu subskrypcyjnego – odbiorcy nie płacą za konkretne gry, ale za dostęp do platformy z wieloma
grami;
Streaming gier – odbiorcy nie instalują gier na swoich urządzeniach, te uruchamiane są na zewnętrznych serwerach,
a do odbiorców przesyłany jest sam obraz.

Trudno przewidzieć, jaką dokładnie formę przyjmą nowe modele sprzedaży, kiedy zdobędą istotny udział w rynku i jaką rolę
będą odgrywały wobec obecnie znanych modeli i kanałów sprzedaży, oraz z jakimi warunkami dla producentów gier będą się
wiązały i jakich dodatkowych nakładów finansowych będą wymagać, aby dostosować produkty do takich modeli w momencie
wydania gry Emitenta. Nie można wykluczyć ryzyka, iż kanał dystrybucji, wybrany przez Emitenta dla danej gry, okaże się
mniej skuteczny niż planowano, lub też jego użytkowanie będzie się wiązało z wyższymi kosztami lub wyższymi nakładami na
promocję, niż początkowo zakładane.
W każdym z opisanych wariantów jest ryzyko, że zmniejszeniu ulegną przychody uzyskiwane przez emitenta z komercjalizacji
gier. Z biegiem czasu mogą się też pojawić kolejne potencjalnie niekorzystne dla Spółki trendy związane z modelem
dystrybuowania i sprzedaży gier. Emitent nie jest w stanie oszacować ani prawdopodobieństwa ich wystąpienia, ani
ewentualnego przełożenia na wyniki finansowe. Niemniej jednak, posiadając wysoko oceniane i znane produkty oraz uznaną
markę studia i społeczność fanów – do czego Spółka zamierza dążyć w przyszłości – Emitent będzie chciał dysponować siłą
przetargową pomagającą zredukować powyższe ryzyko.
1.14.

Ryzyko związane z oglądaniem gier wideo

Emitent zauważa istniejący trend konsumpcji treści gier wideo poprzez oglądanie przebiegu rozgrywki w serwisach takich jak
YouTube czy Twitch. Trend ten negatywnie wpływa na sprzedaż przede wszystkim gier wideo dla pojedynczego gracza.
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Aby zminimalizować to ryzyko, Emitent projektuje swoje gry tak, by każda rozgrywka znacząco różniła się od innych. Założenie
to realizowane jest to m.in. poprzez wprowadzenie do rozgrywki: różnych edytowalnych i rozwijalnych postaci gracza,
odmiennych postaci niezależnych, różnych miejsc akcji, różnych warunków startowych czy różnych sposobów osiągnięcia
warunków zwycięstwa. Bogactwo tych elementów oraz ich zróżnicowanie dla każdej rozgrywki ma powodować, że oglądanie
nagrań z gier studia w serwisach streamingowych nie zubaża doświadczenia z grania, a wręcz zachęca do własnej rozgrywki.
1.15.

Ryzyko związane z nielegalną dystrybucją

Gry wideo należą do produktów często rozpowszechnianych nielegalnie zarówno bez zgody i wiedzy producenta, jak i
wydawcy. Nielegalne rozpowszechnianie zmniejsza przychody uprawnionych dystrybutorów, a tym samym i producentów
gier. W przeciwieństwie do tradycyjnych kanałów dystrybucji kanały elektroniczne, którymi rozpowszechniane są gry na
poszczególne platformy sprzętowe, posiadają odpowiednie zabezpieczenia, wprowadzone przez producentów konsol.
Nielegalna dystrybucja produktów Emitenta może wpłynąć na niższy poziom osiąganych przychodów ze sprzedaży tych
produktów, co w konsekwencji przyniesie gorsze niż oczekiwane wyniki finansowe Emitenta. W celu ograniczenia ryzyka
nielegalnej dystrybucji Emitent podejmie następujące czynności:
I.
II.
III.
IV.
V.

Współpraca wyłącznie lub głównie z platformami cyfrowymi utrudniającymi powielanie kupionej kopii;
Częste aktualizacje kierowane automatycznie do legalnych nabywców;
Wynajęcie profesjonalnej firmy antypirackiej w celu ochrony produktów polegającej na stałym monitoringu internetu
i usuwaniu nielegalnych kopii;
Wbudowanie mechanizmu monitoringu pozwalającego oszacować skalę nielegalnej dystrybucji;
Zbudowanie bliskich relacji z fanami produktów w mediach społecznościowych w celu wywołania efektu wzajemności.

Dodatkowo, jako część strategii marketingowej, Emitent zamierza monitorować piracką sferę internetu, aby wypracować
mechanizmy konwersji potencjalnych użytkowników nielegalnych kopii na zakup w ramach np. ofert specjalnych czy przecen.
1.16.

Ryzyko niepromowania gry przez dystrybutorów

Na sprzedaż duży wpływ mają wyróżnienia gier wideo na platformach sprzedażowych i promocja produktów przez kluczowych
dystrybutorów gier – w tym w szczególności na platformie Steam. Jednocześnie Spółka ma jedynie niewielki wpływ na
przyznawanie przez dystrybutorów wyróżnień poprzez wypełnianie rekomendacji odnośnie pożądanych cech produktów oraz
poprzez bezpośrednie relacje z przedstawicielami dystrybutorów, którzy posiadają ograniczoną możliwość wpływania na
procesy decyzyjne w tej kwestii. Istnieje zatem ryzyko nieprzyznania takich wyróżnień dla produktów Spółki, co może wpłynąć
na zmniejszenie zainteresowania określonym produktem Spółki wśród konsumentów, a co za tym idzie na spadek poziomu
sprzedaży.
1.17.

Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta

Szczegóły dotyczące strategii rozwoju Emitenta zostały przedstawione w pkt. 13.2 rozdziału DANE O EMITENCIE Dokumentu
Ofertowego. Istnieje ryzyko, iż na skutek m.in. czynników niezależnych od Emitenta takich jak, pojawienie się podmiotów
konkurencyjnych, nietrafienie w gusta i preferencje odbiorców czy niewywiązanie się przez kontrahentów z zawartych umów,
mogą pojawić się trudności w zrealizowaniu założonej strategii.
Emitent działa na rynku, który jest w dużym stopniu obarczony ryzykiem zmienności i nieprzewidywalności. Z uwagi jednak
na zdarzenia niezależne od Spółki, szczególnie natury prawnej, ekonomicznej czy społecznej, Spółka może mieć trudności ze
zrealizowaniem celów i wypełnianiem swojej strategii rozwoju, bądź w ogóle jej nie zrealizować. Nie można wykluczyć, że na
skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym Spółka będzie musiała dostosować lub zmienić swoje cele i swoją strategię rozwoju.
Podobna sytuacja może mieć miejsce, jeżeli koszty realizacji strategii rozwoju przekroczą planowane nakłady, np. w związku
z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników, zmianą kształtu bądź zakresu planowanej produkcji, zmianami
ekonomicznymi powodującymi znaczący wzrost kosztów działalności, czy też wystąpieniem awarii i nagłych zdarzeń
skutkujących koniecznością nabycia nowych urządzeń. Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii
rozwoju przez Spółkę i spowodować osiągnięcie mniejszych korzyści niż pierwotnie zakładane.
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1.18.

Ryzyko nieosiągnięcia przez grę sukcesu rynkowego

Rynek gier wideo cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Strategia Emitenta zakłada wydanie Projektu #1 w formule
Early Access w 2022 r., a w pełnej wersji w 2023 r. Z uwagi na długi horyzont czasowy pozostały do premiery pierwszej gry
Emitenta i związaną z tym niepewnością co do jej finalnej jakości oraz potencjalnego zainteresowania ze strony graczy, istnieje
ryzyko, że produkowana gra ze względu na czynniki, których Spółka nie mogła przewidzieć, a tym bardziej nie mogła im
zaradzić, nie odniesie sukcesu rynkowego, który pozwoliłby na zwrot kosztów poniesionych na produkcję gry lub osiągnięcie
zysków z jej sprzedaży. Taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Spółki. Ryzyko to jest wpisane w bieżącą
działalność Spółki.
1.19.

Ryzyko potencjalnych awarii zasobów IT i utraty danych

Działalność Emitenta oparta jest o funkcjonowanie złożonych systemów informatycznych podłączonych do Internetu. W
wyniku awarii lub błędów infrastruktury technicznej mogą nastąpić przerwy w produkcji zakłócające prowadzenie bieżącej
działalności Spółki. Istnieje także ryzyko utraty danych, lub ich kradzieży bądź wycieku.
W celu redukcji opisanego ryzyka Spółka zabezpiecza dane projektowe w procesie tworzenia kopii zapasowych wewnątrz
studia oraz na zewnętrznych serwerach. Ponadto Spółka dba o zapewnienie prawidłowego utrzymania i modernizacji
systemów informatycznych. Na bieżąco monitorowane są i wprowadzane nowe aktualizacje oraz rozwiązania technologiczne
usprawniające działanie serwerów i systemów.
1.20.

Ryzyko związane z awarią sprzętu wykorzystywanego w działalności

Działalność Spółki opiera się w szczególności na prawidłowo działającym sprzęcie elektronicznym. Istnieje ryzyko, iż w
przypadku poważnej awarii sprzętu, która będzie niemożliwa do natychmiastowego usunięcia, Spółka może zostać zmuszona
do czasowego wstrzymania części swojej działalności, aż do czasu usunięcia awarii. Awaria sprzętu może doprowadzić także
do utraty danych stanowiących element pracy nad grą produkowaną przez Emitenta. Przerwa w działalności lub utrata danych
kluczowych dla danego projektu może spowodować niemożność wykonania zobowiązań wynikających z aktualnych umów.
W wyniku awarii systemów i narzędzi IT Emitent może mieć opóźnienie w realizacji projektu, a nawet utracić dane oraz wyniki
prac będących w trakcie realizacji. Powyższe czynniki mogą mieć wpływ na prowadzone przez Emitenta prace nad
poszczególnymi projektami oraz mogą wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów na działania, które będą miały na celu
zapobieżenie skutkom awarii.
1.21.

Ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami w produkcji gier wideo

Specyfiką tworzenia gier wideo jest iteracyjny proces produkcji, w ramach którego plany produkcyjne obejmujące okres do
wydania gry są aktualizowane po zakończeniu każdego z kilkumiesięcznych etapów. Korekty planów mają na celu
maksymalizację jakości produktu oraz jak najlepsze dopasowanie do oczekiwań wybranych grup docelowych, które biorą
udział w badaniach fokusowych równolegle z produkcją. Istnieje ryzyko, że zmiany, które Emitent uzna za niezbędne do
osiągnięcia celów, będą przekraczać budżet poza zaplanowane rezerwy oraz przekraczać czas założony na produkcję.
Ewentualne niedotrzymanie założonego harmonogramu przez Emitenta na danym etapie produkcji może skutkować
opóźnieniem w ukończeniu całej gry, a w konsekwencji jej premiery co może mieć negatywny wpływ na poziom sprzedaży
produktu i uniemożliwić osiągnięcie przez Spółkę oczekiwanych wyników finansowych w konkretnych okresach.
1.22.

Ryzyko związane z utratą kadry zarządzającej oraz kluczowych współpracowników

Sukces Emitenta jest w bardzo dużym stopniu zależny od wiedzy, doświadczenia i stopnia zmotywowania posiadanego
zespołu. Spółka pozyskała do współpracy grupę twórców gier z wieloletnim doświadczeniem i sporymi osiągnięciami. Ich
umiejętności i wiedza pokrywają kluczowe obszary niezbędne do realizacji planów Emitenta: wiedza technologiczna,
umiejętności w projektowaniu mechanik i złożonych systemów rozgrywki, opracowanie warstwy fabularnej, projektowanie
oraz tworzenie postaci, obiektów oraz lokacji w 2D, projektowanie wizualne, zarządzanie produkcją. Emitent nie wyklucza
możliwości dobrowolnego odejścia obecnych współpracowników, utraty możliwości współpracy z przyczyn niezależnych m.in.
na tle zdrowotnym czy osobistym, bądź w uzasadnionych przypadkach zakończenia współpracy z inicjatywy Spółki. Ze względu
na specyfikę branży gier, którą charakteryzuje niedobór wysokiej jakości specjalistów, znalezienie innych współpracowników
może być czasochłonne. Utrata któregokolwiek z kluczowych pracowników może wiązać się z opóźnieniami w produkcji,
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zmniejszeniem jakości gry lub zwiększeniem kosztów produkcyjnych oraz w konsekwencji może mieć wpływ na przesunięcie
planowanej premiery gry.
Czynnikiem ograniczającym ryzyko jest fakt, że wszystkie kluczowe osoby są akcjonariuszami Spółki lub będą nimi w
przyszłości w związku z wprowadzeniem w Spółce programu motywacyjnego w dniu 9 czerwca 2020 r. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Wooden Alien S. A. podjęło uchwałę nr 3/09/06/2020 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz wprowadzenia w Spółce programu
motywacyjnego. Spółka planuje, aby wszyscy pracownicy/współpracownicy o kluczowych rolach zostali objęci programem
motywacyjnym. Dodatkowym elementem ograniczającym opisane ryzyko jest znaczna swoboda twórcza związana z pracą w
niewielkim zespole oraz realna szansa rozwoju.
1.23.

Ryzyko czynnika ludzkiego

W działalność produkcyjną Spółki zaangażowanych jest szereg osób, których dotyczyć może ryzyko błędu ludzkiego,
wynikające np. ze zmniejszenia wydajności produkcji oraz powstania błędów spowodowanych nienależytym wykonywaniem
obowiązków. Takie działania mogą doprowadzić do opóźnienia w procesie produkcji gier. Ziszczenie się tego typu ryzyka
prowadzić może w dalszej kolejności do pogorszenia wyników finansowych Spółki.
1.24.

Ryzyko związane z ewentualnym pogorszeniem wizerunku Emitenta

Na wizerunek Emitenta silny wpływ mają opinie użytkowników, w tym przede wszystkim te publikowane za pośrednictwem
wyspecjalizowanych portali recenzujących gry. Przedmiotem ich oceny jest najczęściej jakość gry, dostępność na daną
platformę lub urządzenie, dostępność w punktach sprzedaży lub Internecie oraz przede wszystkim cena. Dobry wizerunek
marki wśród graczy przekłada się na odpowiednio wyższe przychody ze sprzedaży produktów. Wprowadzanie na rynek
nieatrakcyjnych produktów, które nie trafiają w gusta i oczekiwania graczy, może wpłynąć na publikację niesprzyjających
recenzji, opinii i komentarzy oraz skutkować pogorszeniem ogólnego wizerunku Emitenta. Utrata zaufania graczy może
spowodować zarówno spadek pozycji rynkowej jak i pogorszenie wyników finansowych, a w przyszłości przyczynić się do
zwiększenia nakładów na promocję nowych produktów w celu odbudowania zaufania wśród użytkowników oraz minimalizacji
szans zaistnienia tego typu negatywnych zdarzeń.
1.25.

Ryzyko związane z naruszeniem praw własności intelektualnej

W związku z prowadzoną przez Emitenta działalnością istnieje ryzyko, iż osoby trzecie mogą być w posiadaniu określonych
praw własności intelektualnej do rozwiązań wykorzystywanych przez Emitenta. Spółka w swojej działalności zmierzać będzie
zgodnie z dostępnymi środkami do unikania sytuacji, w której naruszałaby w jakikolwiek sposób prawa własności
intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której w odniesieniu do
produkowanych bądź wydawanych gier pojawią się zarzuty dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej podmiotów
trzecich niezależnie od ich zasadności (np. w zakresie praw do tytułów poszczególnych gier).
W przypadku niesłusznych z punktu widzenia Emitenta oskarżeń i roszczeń formułowanych przez osoby trzecie z tytułu
naruszenia praw własności intelektualnej, Spółka nie wyklucza pojawienia się postępowań wyjaśniających niniejsze
okoliczności na drodze sądowej. Istnieje ryzyko, iż w wyniku potencjalnego sporu, dany sąd wyda wyrok zmuszający Emitenta
do zapłaty kar i odszkodowań na rzecz osób trzecich co skutkowałoby pogorszeniem zarówno wizerunku Emitenta jak i jego
sytuacji finansowej.
1.26.

Ryzyko związane z niewystarczającą ochroną ubezpieczeniową

Spółka nie posiada zawartych umów ubezpieczeniowych, nie można więc wykluczyć, że w wystąpią zdarzenia
nieprzewidziane, których konsekwencje będą miały w całości (tj. bez podziału ryzyka) wymiar obciążenia finansowego dla
Emitenta. Takie zdarzenia mogą mieć negatywny wpływ na wyniki z działalności Emitenta.
1.27.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych

Spółka jest narażona na wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci elektrycznych, zarówno w obrębie
wewnętrznym, jak i zewnętrznym), katastrofy, w tym naturalne, działania wojenne, ataki terrorystyczne i inne. Mogą one
skutkować zmniejszeniem efektywności działalności Spółki albo jej całkowitym zaprzestaniem. W takiej sytuacji Spółka jest
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narażona na czynniki, które mogą mieć istotny wpływ na kondycję ekonomiczną Emitenta, o skali i prawdopodobieństwie
niemożliwym do oszacowania.
1.28.

Ryzyko podlegania umów prawu obcemu

Emitent spodziewa się, że znacząca część umów handlowych, jakie planuje zawierać, będzie oparta o inne systemy prawne
niż polski, narzucone przez znaczących partnerów handlowych spoza UE, tj. z USA, Japonii czy Chin, co będzie wiązało się
często z podleganiem określonej umowy obcej jurysdykcji. Istnieje zatem ryzyko, że w razie powstania pomiędzy Spółką a jej
kontrahentem sporu, dla którego prawem właściwym będzie prawo państwa zagranicznego, Spółka poniesie koszty obsługi
prawnej wyższe niż zakładane. Podobnie konieczność zapewnienia zgodności produktów z wymaganiami szczególnie
amerykańskiego prawa autorskiego i patentowego może spowodować poniesienie wyższych kosztów obsługi prawnej niż
zakładane.
1.29.

Ryzyko związane z zawieranymi przez Emitenta umowami cywilnoprawnymi w kontekście praw autorskich

Emitent, nawiązując współpracę z poszczególnymi współpracownikami, zawiera głównie kontrakty cywilnoprawne, tj. umowy
o świadczenie usług oraz umowy o dzieło. Zawierane przez Spółkę umowy zawierają odpowiednie klauzule dotyczące nie tylko
sposobu działania, ale również przeniesienia majątkowych praw autorskich do wykonywanych dzieł na Spółkę, czy
postanowienia zobowiązujące do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji udostępnionych wykonawcy,
a nie upublicznionych przez Emitenta.
Celem Spółki jest posiadanie praw autorskich do wszystkich wyprodukowanych gier wideo w każdym aspekcie, co w
znaczącym stopniu uniezależnia Spółkę od zespołów deweloperskich, przy jednoczesnym budowaniu wewnętrznej wartości
przedsiębiorstwa. Jednocześnie, posiadane praw autorskich stwarza większe możliwości w zarządzaniu projektami. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami, do skutecznego przeniesienia praw autorskich koniecznym jest dokładne wskazanie pól
eksploatacji, których to przeniesienie dotyczy, przy czym niemożliwe jest dokonanie tego w oparciu o ogólną klauzulę
wskazującą na „wszystkie znane pola eksploatacji”.
W kontekście szybkiego postępu technologii oraz powstawania nowych pól eksploatacji istnieje ryzyko, iż Emitent wykorzysta
dzieło na polach eksploatacji wykraczających poza te wyszczególnione w umowie. Może to rodzić konieczność uiszczenia
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz twórców. Emitent monitoruje powstające pola eksploatacji, dokładając starań, aby
realizowane umowy pokrywały wszystkie kluczowe dla Spółki obszary.
1.30.

Ryzyko związane z naruszeniem praw autorskich Emitenta

Gry wideo wytwarzane przez Emitenta stanowią utwory w rozumieniu praw autorskich, podlegają więc ochronie
przewidzianej dla utworów. Emitent przygotowany jest do stosowania środków ochrony prawnej w celu ochrony praw
autorskich oraz zapobiegania ich naruszeniom. Należy jednak zauważyć, że Emitent funkcjonuje na rynku globalnym, w
związku z czym możliwe jest naruszenie jego praw autorskich w sposób mający znaczący wpływ na wyniki finansowe Emitenta
przez podmioty zagraniczne, w tym takie, które mają siedziby w krajach nieposiadających ustawodawstwa umożliwiającego
satysfakcjonujący poziom ochrony praw własności intelektualnej. W związku z powyższym możliwe jest długotrwałe
utrzymywanie się stanu naruszeń praw autorskich Emitenta, wpływające na działalność operacyjną i wyniki finansowe
Emitenta. Ponadto, podejmowanie przez Emitenta działań mających na celu ochronę posiadanych praw autorskich może
wiązać się z koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków, które czasowo mogą istotnie obciążać wynik finansowy
Spółki.
1.31.

Ryzyko związane z brakiem ochrony nazwy firmy i brakiem rejestracji znaku towarowego Emitenta

W związku z faktem, iż na dzień publikacji niniejszego Dokumentu Ofertowego, oznaczenia Emitenta jak nazwa firmy i znak,
nie zostały jeszcze zastrzeżone żadnym prawem ochronnym, istnieje ryzyko wykorzystania ich przez inne podmioty z branży
gier lub z rynku. Używanie przez inne podmioty nazwy lub znaku Emitenta, wprowadzające odbiorców w błąd, mogą mieć
znaczący wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Przy potencjalnie długotrwałym utrzymywaniu się stanu naruszeń, rzutować
to może na działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta. Jednakże Spółka stara się chronić własne prawa i jest w trakcie
podejmowania odpowiednich działań, lecz istnieje ryzyko, że działania te będą potencjalnie na jakimś etapie spóźnione lub
niewystarczające.
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Istnieje również prawdopodobieństwo, że znak towarowy lub nazwa firmy Emitenta zostaną zastrzeżone przez podmiot trzeci
zanim dokona tego Spółka. Konsekwencją tego typu okoliczności byłaby konieczność poniesienia dodatkowych kosztów
zmiany nazwy, ewentualnie projektowania nowego znaku towarowego Emitenta. Nie wykluczone byłyby również
konsekwencje finansowe związane z naruszeniem praw osób trzecich, jak również zaistniałaby ryzyko związane z promocją
nowej marki Emitenta i koniecznością ponownego przekonania do siebie odbiorców produktów oferowanych przez Spółkę.
1.32.

Ryzyko zmienności prawa, w tym podatkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, handlowego, celnego oraz
zagranicznych systemów prawnych

Niekorzystny czynnik dla stabilności prowadzenia działalności stanowią zmieniające się przepisy prawa, w szczególności w
zakresie prawa podatkowego, prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego i cywilnego. Ponadto ze
względu na nieograniczony terytorialnie zakres działalności Emitenta duży wpływ na działalność Spółki mogą mieć także
zmiany przepisów prawa w zakresie prawa autorskiego dotyczących programów komputerowych, w tym gier zarówno w
Polsce jak i w innych państwach. Brak precyzji zapisów w uregulowaniach prawno-podatkowych, częste zmiany
interpretacyjne przepisów podatkowych oraz brak jednolitości w praktyce organów skarbowych i orzecznictwie sądowym w
sferze stosowania ustaw podatkowych sprawiają, iż przyjęcie przez organy podatkowe lub orzecznictwo sądowe interpretacji
prawa podatkowego innej niż przyjęta przez Spółkę może odbić się negatywnie na jej sytuacji finansowej. Analogiczne ryzyko
Emitent rozpoznaje w związku z możliwością niekorzystnych zmian obowiązujących przepisów. Dodatkowo przepisy prawa
polskiego podlegają bieżącemu implementowaniu ewentualnych zmian prawa Unii Europejskiej i zmiany te mogą mieć
bezpośredni lub pośredni wpływ na otoczenie prawne związane z działalnością gospodarczą Emitenta.
1.33.

Ryzyko związane z niestandardowymi ograniczeniami prawnymi w niektórych krajach

Zmiany przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Spółki w krajach będących docelowymi rynkami dystrybucji
produktów Emitenta oraz w szczególności zmiany przepisów mających bezpośredni wpływ na działalność rynku
nowoczesnych technologii informatycznych lub produkcji gier, dotyczących zagadnień praw własności intelektualnej, a także
kwestii związanych ze sprzedażą produktów Emitenta (np. wprowadzenie ograniczenia wiekowego etc.), mogą niekorzystnie
oddziaływać na prowadzoną przez niego działalność.
W szczególności mogą powodować zwiększenie kosztów jego funkcjonowania, obniżenie rentowności, zmniejszenie
wysokości marż zawartych w cenach poszczególnych tytułów, wprowadzenie określonych ograniczeń administracyjnych,
konieczność uzyskania zezwoleń itp. Ponadto, w przypadku nowych przepisów prawa budzących wątpliwości interpretacyjne,
może pojawić się stan niepewności co do obowiązującego stanu prawnego i wynikających z tego skutków, co z kolei może
pociągnąć za sobą czasowe zatrzymanie działań nakierowanych na rozwój działalności Spółki lub realizacji jej inwestycji w
obawie przed niekorzystnymi skutkami stosowania nieprecyzyjnych przepisów prawa.
1.34.

Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi

Wobec Spółki nie toczy się żadne postępowanie sądowe, administracyjne ani sądowo-administracyjne, mogące mieć istotny
wpływ na działalność Spółki. Jednak działalność Spółki w branży sprzedaży na rzecz konsumentów rodzi potencjalne ryzyko
związane z ewentualnymi roszczeniami klientów w odniesieniu do sprzedawanych produktów. Spółka zawiera także umowy
handlowe z zewnętrznymi podmiotami, na podstawie których obie strony zobowiązane są do określonych świadczeń. Istnieje
w związku z tym ryzyko powstania sporów i roszczeń na tle umów handlowych. Powstałe spory lub roszczenia mogą w
negatywny sposób wpłynąć na renomę Spółki, a w konsekwencji na jej wyniki finansowe.
1.35.

Ryzyko związane ze światowymi kampaniami na rzecz aktywnego trybu życia

Swoiste zagrożenie dla produkowanych przez Spółkę gier wideo stanowią ogólnoświatowe kampanie walczące z nadmiernym
poświęcaniem czasu na rzecz gier wideo oraz promujące aktywny styl życia. Nie można wykluczyć, że w wyniku takich
kampanii bardziej popularny stanie się model aktywnego spędzania wolnego czasu, co może wiązać się ze zmniejszeniem
zapotrzebowania na produkty Spółki, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na jej wyniki finansowe.
1.36.

Ryzyko związane ze zmianą preferencji ostatecznych odbiorców co do formy rozrywki

W związku z powyższym ryzykiem promowania aktywnego trybu życia, ale również niezależnie od tego, istnieje ryzyko, iż
dotychczasowi odbiorcy gier wideo zmienią swoje preferencje co do sposobu spędzania wolnego czasu na rzecz innych form
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rozrywki. Zmiana preferencji może również dotyczyć platformy bądź rodzajów gier. Nie można wykluczać scenariusza, w
którym gry przestaną być atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu. Wystąpienie tego zjawiska skutkowałoby zmniejszeniem
się liczby graczy, co w konsekwencji miałoby niekorzystne przełożenie na działalność Emitenta oraz osiągane przez niego
wyniki finansowe.
1.37.

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

Największe przychody ze sprzedaży gry odnotowywane są w okresach następujących bezpośrednio po wprowadzeniu jej na
rynek oraz przy wprowadzaniu płatnych rozszerzeń danej gry, natomiast w okresach pomiędzy premierami kolejnych gier
obroty są znacznie niższe. Skutkiem sezonowości są znaczne różnice w wartościach przychodów oraz dysproporcje w
osiąganych wynikach finansowych w poszczególnych okresach sprawozdawczych. Istnieje zatem ryzyko, iż do czasu wydania
kolejnego projektu przez Emitenta, jego obroty nie będą plasować się na wysokim poziomie.
1.38.

Ryzyko związane z cyklem życia gry

Naturalnym zjawiskiem na rynku gier jest cykl życia konkretnej gry, oznaczający zainteresowanie nową produkcją, które na
podobnym poziomie utrzymywać się może od kilku do kilkunastu miesięcy. Emitent szacuje, że cykl życia Projektu #1 to około
24 miesiące i uzależniony jest od wydania ewentualnych dodatków do gry oraz od dostępności produktu. Jednocześnie w
odniesieniu do wydawanych w przyszłości przez Emitenta tytułów istnieje ryzyko, iż na skutek pojawienia się konkurencyjnych
produktów lub niezadowalających recenzji, cykl życia danej gry okaże się krótszy niż początkowo zakładany. Sytuacja taka
może istotnie przełożyć się na niższy poziom osiąganych przychodów ze sprzedaży danej gry niż zakładany, co w konsekwencji
może mieć negatywny wpływ na wyniki oraz generalną sytuację finansową Spółki. W celu minimalizacji przedmiotowego
ryzyka Emitent zakłada prowadzenie kampanii promocyjnych i marketingowych wydawanych tytułów mających na celu
osiągnięcie zadowalającego poziomu sprzedaży danego produktu oraz wydłużenie jego cyklu.
1.39.

Ryzyko związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 lub innymi epidemiami

Emitent dostrzega, iż w związku z utrzymującą się na świecie pandemią wirusa SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę COVID19), istnieje ryzyko, że tak inwestorom jak i Spółce, trudno czynić sprecyzowane założenia biznesowe, gdyż nie jest do
przewidzenia czas utrzymywania się takiej sytuacji.
Aby zapewnić bezpieczeństwo zespołowi, w szczególności w okresach zwiększonej zachorowalności współpracownicy Spółki
przechodzą na tzw. home office. Ten krok umożliwia kontynuację prac nad projektem w trybie pracy zdalnej. Niemniej nie
sposób wykluczyć ryzyka zakażenia niektórych lub wszystkich osób zaangażowanych w produkcję Projektu #1 wirusem SARSCoV-2, co w konsekwencji może prowadzić do opóźnień w procesie przygotowywania ww. produktu oraz negatywnego efektu
na sytuację i wyniki finansowe Emitenta.
2.
2.1.

CZYNNIKI RYZYKA O CHARAKTERZE FINANSOWYM
Ryzyko związane z gorszymi wynikami finansowymi

Z uwagi na fakt, że poziom przychodów i zysków Emitenta jest uzależniony od odbioru rynkowego kolejnych produkowanych
gier wideo, a w szczególności Projektu #1, należy wziąć pod uwagę możliwość braku wystąpienia poprawy wyników
finansowych lub nawet pogarszania się wyników finansowych Spółki w przyszłych okresach sprawozdawczych. Jest to ryzyko
typowe dla spółek na podobnym etapie rozwoju co Emitent oraz dla spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją gier wideo,
których wynik jest mocno uzależniony od odbioru przez konsumentów kolejnych produktów tj. gier wideo.
2.2.

Ryzyko utraty płynności

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, związaną z nią sezonowość osiąganych przychodów oraz wczesny etap
rozwoju Spółki, Emitent narażony jest na ryzyko utraty płynności finansowej. Każde opóźnienia realizacji zaplanowanych
premier nowych gier skutkują przesunięciami wpływów ze sprzedaży oraz jednocześnie wymagają ponoszenia dodatkowych
często nieprzewidzianych kosztów, które mogą spowodować utratę płynności finansowej przez Emitenta.
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2.3.

Ryzyko dalszego finansowania działalności

Produkcja gry jest wieloetapowym i czasochłonnym procesem, który przynosi przychody po przygotowaniu produktu. Oznacza
to, że Spółka musi posiadać środki na realizację projektu, a dopiero po jego ukończeniu, na etapie sprzedaży może liczyć na
zwrot poniesionych kosztów. W kolejnych latach przychody z wprowadzonych do sprzedaży przez Emitenta produktów mogą
być znacznie niższe niż zakładane, co może wpłynąć na konieczność poszukiwania dodatkowego źródła finansowania prac nad
prowadzonymi projektami. Trudności w pozyskaniu finansowania mogą mieć wpływ na wprowadzanie kolejnych produktów
do sprzedaży, a także na wyniki finansowe Emitenta.
2.4.

Ryzyko walutowe

Działalność Spółki będzie miała charakter eksportowy. W dominującym stopniu Spółka ponosi koszty wytworzenia w PLN,
natomiast zdecydowana większość przychodów zgodnie z oczekiwaniami Zarządu, będzie realizowana w walutach obcych (w
szczególności USD oraz EUR), czynnikiem ryzyka, z jakim Spółka ma do czynienia, jest ryzyko wystąpienia niekorzystnych
wahań kursów walutowych. Ryzyko to dotyczy szczególnie kursu wymiany PLN w stosunku do USD oraz EUR. Inwestorzy
powinni brać pod uwagę fakt, iż Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem walutowym. Walutą
bazową oraz sprawozdawczą pozostanie PLN.
2.5.

Ryzyko wynikające z powiązań rodzinnych pomiędzy członkami Zarządu

Akcjonariuszami Spółki są pozostający w związku małżeńskim Barbara Wiszyńska-Kubit oraz Hubert Kubit, którzy na dzień
sporządzania niniejszego Dokumentu Ofertowego posiadają odpowiednio po ok. 12,20% i 18,29% udziału w kapitale
zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnych Zgromadzeniach. Hubert Kubit pełni funkcję Prezesa Zarządu, natomiast
Barbara Wiszyńska-Kubit pełni funkcję Członka Zarządu.
Jednoczesne istnienie stosunków rodzinnych pomiędzy Barbarą Wiszyńską-Kubit oraz Hubertem Kubit, oraz sprawowanie
przez nich funkcji w Zarządzie może prowadzić do sytuacji, w których działania podejmowane przez nich wspólnie w ramach
Zarządu, mogą zostać uznane za działania sprzeczne z interesem Spółki.
2.6.

Ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami w otoczeniu makroekonomicznym (koniunkturze gospodarczej)

Wyniki działalności Emitenta są uzależnione od sytuacji makroekonomicznej w Polsce, UE oraz na świecie. Negatywne zmiany
w ogólnej sytuacji makroekonomicznej w Polsce, UE lub na świecie, pogarszająca się sytuacja dochodowa gospodarstw
domowych i na rynku pracy, a także niepewność w zakresie warunków gospodarczych mogą powodować ogólne spowolnienie
aktywności gospodarczej, co może mieć przełożenie m.in. na zmniejszenie popytu na produkty i usługi oferowane przez
Spółkę, w szczególności poprzez zmniejszenie się poziomu wydatków konsumpcyjnych, od których uzależniona jest wysokość
przychodów osiąganych przez Spółkę.
2.7.

Ryzyko związane z pogorszeniem koniunktury na rynkach finansowych

Potencjalne pogorszenie się koniunktury na rynkach finansowych, w szczególności wśród spółek będących producentami gier
komputerowych, może negatywnie wpłynąć na możliwości pozyskania finansowania na dalszy rozwój Spółki. Może to nastąpić
np. poprzez konieczność wyemitowania większej liczby akcji za niższą cenę albo poprzez pogorszenie pozycji negocjacyjnej z
potencjalnym wydawcą Projektu #1, który dostrzegając gorszą koniunkturę na rynkach finansowych może zaproponować
mniej korzystne dla Spółki warunki podziału zysku.
3.

3.1.

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM, INWESTYCJĄ W AKCJE OFEROWANE ORAZ DOTYCZĄCE
SFERY KORPORACYJNEJ SPÓŁKI
Ryzyko niezarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (Akcji Oferowanych)

Akcje Serii F obejmowane w ramach Oferty powstaną z dniem rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału w drodze emisji
akcji serii F (wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/13/12/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r.) oraz ze skutkiem
prawnym od chwili wpisania zmian wynikających z wyemitowania Akcji Oferowanych do rejestru przedsiębiorców KRS.
Inwestorzy, którzy obejmą Akcje Oferowane, powinni być świadomi istnienia ryzyka niezarejestrowania przez sąd rejestracji
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii F. Emitent dołoży należytej staranności w zakresie
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sporządzenia i złożenia do sądu stosownego wniosku we właściwym terminie. Jednakże nie można wykluczyć niewydania
przez sąd postanowienia w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału. W takim przypadku Emitent zwróci inwestorom,
którzy objęli akcje serii F kwotę równą wartości wpłaty na poczet objęcia akcji jednak bez żadnych odsetek i odszkodowań.
3.2.

Ryzyko związane z wypłatą dywidendy

Zgodnie z KSH, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie stosowną
uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, bezwzględną większością głosów.
Zarząd nie jest obowiązany do proponowania zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie wypłaty
dywidendy za dany rok obrotowy i nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę
dywidendy, to nie może zagwarantować, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę
dywidendy. Chociaż Zarząd nie wyklucza wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy, jeśli realizowane
wyniki dadzą taką możliwość, przy zachowaniu wystarczających środków na działalność inwestycyjną oraz przy odpowiednim
zabezpieczeniu płynności Spółki, to jak wskazano powyżej, nie ma pewności, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie
uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy.
Należy mieć jednak na uwadze, że Emitent znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, zaś komercjalizację pierwszej gry
zamierza rozpocząć w roku 2022 formule Early Access, a w pełnej wersji w roku 2023. Oznacza to, iż w początkowych okresach
po Ofercie, należy spodziewać się braku wypłacania przez Spółkę potencjalnego zysku z działalności.
Na zdolność Spółki do wypłaty dywidendy mogą mieć wpływ także inne czynniki, a w szczególności perspektywy Spółki,
przyszłe zyski, pozycja finansowa i szereg innych.
3.3.

Ryzyko związane z wątpliwościami co do interpretacji oraz możliwymi zmianami przepisów polskiego prawa
podatkowego dotyczących opodatkowania inwestorów

Ryzyko związane z prawem podatkowym w Polsce jest większe niż w innych systemach prawnych na rynkach rozwiniętych.
Dotyczy to także zagadnień związanych z zasadami opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych przez
inwestorów w związku z nabywaniem, posiadaniem oraz zbywaniem przez nich papierów wartościowych. Ponadto, nie można
zagwarantować, że nie zostaną wprowadzone w przepisach podatkowych zmiany w wyżej wymienionym zakresie,
wprowadzające regulacje niekorzystne dla inwestorów. Co więcej, nie można wykluczyć ryzyka dokonania przez organy
podatkowe odmiennej od dotychczasowej, niekorzystnej dla inwestorów interpretacji przepisów podatkowych.
Materializacja powyższych ryzyk może mieć niekorzystny wpływ na efektywną wysokość obciążeń podatkowych i faktyczny
zysk inwestora z inwestycji w Akcje Oferowane.
3.4.

Ryzyko związane z potrzebą pozyskania dodatkowego kapitału przez Spółkę, którego pozyskanie na korzystnych
warunkach może być utrudnione lub niemożliwe

W dotychczasowej historii Spółki nie wystąpiły istotne problemy z pozyskaniem kapitału pozwalającego na kontynuowanie
działalności i na rozwój Spółki, jednak Spółka nie może zagwarantować, że będzie dysponowała środkami odpowiednimi do
realizacji zamierzonej strategii i działań związanych z prowadzoną działalnością, i że nie będzie musiała pozyskać dodatkowego
kapitału w przyszłości, ani że uda się jej pozyskać dodatkowy kapitał na korzystnych warunkach i w wymaganym terminie.
Możliwość pozyskania dodatkowego kapitału przez Spółkę może być ograniczona między innymi ze względu na:
I.
II.

przyszłą kondycję finansową Spółki oraz jej wyniki operacyjne;
warunki rynkowe, gospodarcze, polityczne i inne, w kraju i na świecie determinujące pozyskiwanie kapitału przez
podmioty gospodarcze.

Ponadto, przeprowadzenie przez Spółkę emisji nowych akcji w przyszłości (także w ramach emisji z wyłączeniem prawa
poboru, co jest możliwe za zgodą Walnego Zgromadzenia po podjęciu uchwały większością 80% oddanych głosów), ofert
zamiennych dłużnych lub udziałowych papierów wartościowych lub sprzedaż w przyszłości znaczącej liczby akcji Spółki lub
papierów wartościowych reprezentujących prawa do akcji Spółki przez głównego akcjonariusza lub oczekiwanie, iż taka emisja
lub sprzedaż będzie mogła zostać dokonana, może mieć niekorzystny wpływ na cenę rynkową akcji Spółki, w tym Akcji
Oferowanych, a także zdolność Spółki do pozyskania kapitału w drodze publicznej lub prywatnej oferty akcji lub innych
papierów wartościowych.
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Dodatkowo, obejmowanie nowo emitowanych akcji Spółki w ramach przyszłych ofert oraz w wykonaniu prawa do objęcia
akcji wynikającego z warrantów subskrypcyjnych lub dłużnych zamiennych papierów wartościowych, które Spółka może
wyemitować w przyszłości, może skutkować rozwodnieniem posiadanych przez obecnych akcjonariuszy Spółki praw
majątkowych i praw głosu, jeżeli zostaną przeprowadzone z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki lub jeżeli akcjonariusze Spółki podejmą decyzję o niewykonaniu prawa poboru albo innego prawa do objęcia akcji
nowej emisji Spółki, jak również mogą skutkować obniżeniem ceny akcji Spółki. Możliwe jest także wystąpienie obydwu tych
skutków jednocześnie.
3.5.

Ryzyko związane z brakiem płynności akcji Spółki

Akcje Emitenta, w tym również Akcje Serii F po ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS, będą akcjami
niedopuszczonymi oraz niewprowadzonymi do obrotu na żadnym rynku zorganizowanym (tj. nie będzie istniał dla nich żaden
zinstytucjonalizowany rynek wtórny). Oznacza to, że akcje Spółki będą papierami wartościowymi charakteryzującymi się
bardzo niską płynnością, zaś ich sprzedaż będzie możliwa co do zasady wyłącznie w sytuacji, gdy akcjonariusz Emitenta na
skutek samodzielnych starań znajdzie nabywcę omawianych papierów wartościowych. W konsekwencji, zbycie akcji Spółki –
tym bardziej w sytuacji pogorszenia jej sytuacji czy wyników finansowych – może okazać się niemożliwe w przewidywanym
horyzoncie czasu.
Zarząd Emitenta zakłada w przyszłości wprowadzenie wszystkich lub większości akcji Spółki na rynek NewConnect, lecz na
obecnym etapie nie zapadły w tym obszarze żadne wiążące decyzje kierunkowe ani odnoszące się do przewidywanego czasu
dla ww. zdarzenia.
3.6.

Ryzyko związane z rozwodnieniem akcji

Zarząd Emitenta zakłada, że realizacja kolejnych projektów lub dodatków czy usprawnień do Projektu #1, może wymagać
pozyskania przez Emitenta dodatkowego finansowania zewnętrznego. Oznacza to, iż prawdopodobnie w przyszłości nastąpi
do jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych jej akcji. Dodatkowo Zarząd planuje na
następnym Walnym Zgromadzeniu zaproponować akcjonariuszom przyjęcie programu motywacyjnego dla kluczowej kadry
Spółki, prowadzącego do zaoferowania tym osobom nowych akcji Emitenta. Wszystkie te okoliczności powodują, iż
inwestorzy obejmujący Akcje Oferowane z biegiem czasu mogą dysponować mniejszym udziałem w ogólnej liczbie głosów w
Spółce, niż wynikałoby to z liczby objętych Akcji Serii F wedle wysokości kapitału zakładowego Emitenta po podwyższeniu
kapitału zakładowego realizowanego w związku z Ofertą.
3.7.

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Spółki

Aktualnie w strukturze akcjonariatu występuje 5 Akcjonariuszy, z których każdy na dzień Dokumentu Ofertowego posiada co
najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś łącznie dysponują oni 54,89% akcji Spółki i tyle samo głosów na Walnym
Zgromadzeniu. Po zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców KRS wszystkich Akcji Oferowanych (przy założeniu objęcia w
ramach Oferty wszystkich Akcji Serii F), wzmiankowanych 5 Akcjonariuszy nadal będzie dysponowało większością głosów na
Walnym Zgromadzeniu. Wskazani Akcjonariusze związani są ze Spółką od dłuższego czasu oraz mają wyrobiony ogląd na
strategię, która powinna być realizowana przez Emitenta. Uwzględniając Statut należy zasygnalizować, iż inwestorzy
obejmujący Akcje Serii F mogą zostać przez wymienionych 5 dotychczasowych Akcjonariuszy Emitenta przegłosowani w
trakcie Walnego Zgromadzenia, a co za tym idzie mogą mieć ograniczony wpływ na podejmowane decyzje korporacyjne.
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OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE
OFERTOWYM
Za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych w Dokumencie Ofertowym odpowiedzialny jest Emitent
– Wooden Alien S.A. z siedzibą w Krakowie. Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone w
Dokumencie Ofertowym. Działając w imieniu Wooden Alien S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym oświadczamy, że zgodnie
z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie
Ofertowym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Dokumencie Ofertowym nie pominięto niczego, co
mogłoby wpływać na jego znaczenie.

____________________
Hubert Kubit
Prezes Zarządu

____________________
Barbara Wiszyńska -Kubit
Członek Zarządu

____________________
Mateusz Kubik
Prezes Zarządu

Kraków, dnia 14 grudnia 2021 roku
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1.

Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców.
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Załącznik nr 2.

Tekst jednolity Statutu Spółki
ZAREJESTROWANY STATUT
STATUT
WOODEN ALIEN SPÓŁKA AKCYJNA
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1.

1.

Firma Spółki brzmi: Wooden Alien Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu Wooden Alien S. A. oraz wyróżniającego ją
znaku graficznego.

2.

Założycielami Spółki są: Hubert Kubit, Barbara Wiszyńska-Kubit, Kamil Klinowski, Marek Markuszewski, Maciej Miksztal, Mateusz Kubik,
Adrian Adamczyk i Karol Wieczorek.

3.

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
§ 2.

1.

Siedzibą Spółki jest Kraków.

2.

Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3.

Spółka może tworzyć na terenie kraju i za granicą swoje oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też tworzyć
i uczestniczyć w spółkach i innych podmiotach gospodarczych.
§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Rozdział II.
Przedmiot działania Spółki
§ 4.
1.

Przedmiotem działalności Spółki jest:
a.

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

b.

32.40.Z Produkcja gier i zabawek

c.

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

d.

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

e.

58 - Działalność wydawnicza

f.

59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

g.

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

h.

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

i.

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

j.

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

k.

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

l.

77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

2.

W zakresie przedmiotu działalności wymagającego koncesji, lub zezwoleń Spółka rozpocznie działalność po ich uzyskaniu.

3.

Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki została powzięta większością dwóch trzecich głosów, przy obecności
osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, to do istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi bez
wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.
Rozdział III.
Kapitał zakładowy i akcje.
§ 5.

1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 164 000,00 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) i dzieli się na:
a.

500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych 20/100) każda, które zostały pokryte
w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem Spółki do rejestru.

b. 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych 20/100) każda.
c.

50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych 20/100) każda.

d. 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych 20/100) każda.
2.

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych 00/100),
poprzez emisję nie więcej niż 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych 20/100)
każda i łącznej wartości 16.000,00 zł (szesnaście sześć tysięcy złotych 00/100), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E przez
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posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na rzecz osób uczestniczących w programie motywacyjnym
wprowadzonym w Spółce.
§ 6.
1.

Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.

2.

Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

3.

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

4.

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej.

5.

Akcje Spółki są zbywalne.

1.

Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2.

Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 7.

§ 8.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Zarząd może dokonać jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 20.000,00 zł (dwadzieścia
tysięcy złotych 00/100) w trybie przewidzianym przez art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych („Kapitał Docelowy”).
Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do
Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej Kapitał Docelowy.
Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji
emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.
Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich
sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest
umocowany do:
a.
zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie
emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji oraz praw poboru do akcji,
oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji;
c.
podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania
się o dopuszczenie akcji, praw do akcji oraz praw poboru do akcji do obrotu zorganizowanego.
Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.
Rozdział IV.
Organy Spółki
§9.

Organami Spółki są:
1.

Walne Zgromadzenie,

2.

Rada Nadzorcza,

3.

Zarząd.
Walne Zgromadzenie
§ 10.

1.

Walne Zgromadzenie obraduje, jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.

Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.

3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki na dzień przypadający w terminie 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu każdego
roku obrotowego.

4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część
kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

5.

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w terminie określonym przez przepisy prawa lub Statut lub jeżeli uzna to za wskazane.

6.

Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również:
a.

akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, którzy bezskutecznie
żądali jego zwołania przez Zarząd i zostali upoważnieni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez sąd rejestrowy;

b. akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
głosów w Spółce, w którym to przypadku wspomniani akcjonariusz lub akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego
zgromadzenia.
§ 11.
Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i w terminie przewidzianym w obowiązujących Spółkę przepisach prawa.
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§ 12.
1.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest
reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do
postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

2.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia
poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

3.

Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
§ 13.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę
obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
§ 14.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie
stanowią inaczej.
§ 15.
1.

Głosowanie jest jawne.

2.

Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź
o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne Zarządza się na wniosek
choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

1.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący
Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez następujące osoby, we
wskazanej kolejności: Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu, a w braku i tych osób
przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza posiadającego akcje dające największą liczbę głosów na tym Walnym
Zgromadzeniu. Spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia.

2.

Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

3.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

§ 16.

a.

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy,

b.

powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat oraz udzielaniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków,

c.

powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, oraz ustalanie ich wynagrodzenia,

d.

zmiana statutu Spółki, w tym podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu działalności Spółki,

e.

połączenie, przekształcenie, podział Spółki,

f.

likwidacja Spółki i wybór likwidatorów,

g.

umorzenie akcji,

h.

emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,

i.

zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa
rzeczowego,

j.

postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu, albo
nadzoru,

k.

przyjęcie oraz zmiana programu motywacyjnego,

l.

wyrażenie zgody na emisję akcji Spółki w drodze oferty publicznej,

m.

podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym
systemie obrotu – w przypadku, gdy akcje Spółki nie są jeszcze dopuszczone do obrotu oraz uchwały w sprawie upoważnienia do
zawarcia umowy o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych, jeżeli akcje Spółki, nie są
zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych.

4.

Oprócz spraw wymienionych w ustępie 3, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym statucie oraz
w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

5.

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody
Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza
§ 17.
1.

Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W
wypadku gdy Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, Rada Nadzorcza składa się z od 5
(pięciu) do 7 (siedmiu) członków.
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2.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia
Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy wspólnej kadencji. Mandat
członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów
pozostałych członków Rady Nadzorczej.

3.

W przypadku rezygnacji lub śmierci przed upływem kadencji, jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez
Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powzięcia wiedzy o ww.
okoliczności, mogą dokonać wyboru członków Rady Nadzorczej w miejsce mandatów zwolnionych na skutek wystąpienia ww.
okoliczności. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym kończy się z upływem 12
miesięcy od dnia powołania, ale nie później niż w dniu upływu kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej albo w dniu odbycia się
najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4.

Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

5.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji.

6.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także
sekretarza.

7.

Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.
§ 18.

1.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 3 (trzy) razy w roku.

2.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu spółki,
lub Członka Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

1.

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej w sposób
określony w regulaminie, o którym mowa w ustępie 3 oraz obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

2.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią
inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3.

Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

4.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem
innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu
Rady Nadzorczej.

5.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na
odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu
uchwały.

1.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2.

Do kompetencji Rady Nadzorczej w szczególności należy:

§ 19.

§ 20.

3.

a.

ocena sprawozdania Zarządu spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

b.

ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;

c.

składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z czynności, o których mowa w ppkt a) i b);

d.

powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;

e.

ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu;

f.

wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu
wieczystym;

g.

wyrażanie zgody na dokonanie jakiejkolwiek czynności zbycia lub obciążenia, lub zobowiązania do zbycia lub obciążenia, praw
własności intelektualnej przysługujących Spółce (w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, knowhow), udzielanie przez Spółkę licencji wyłącznej lub sublicencji wyłącznej w zakresie praw własności intelektualnej przysługujących
Spółce lub co do których Spółce przysługuje licencja lub sublicencja lub inne prawo, jeśli te prawa dotyczą lub są związane z
działalnością Spółki;

h.

zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej
do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani lub nie mogą sprawować swoich czynności;

i.

zatwierdzanie regulaminu Zarządu;

j.

dokonywanie wyboru firmy audytorskiej (biegłego rewidenta) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;

k.

wyrażenie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne;

l.

wyrażanie zgody na powołanie prokurenta.

Poza czynnościami określonymi w ustępach powyżej Rada Nadzorcza powinna:
a.

raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem
oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki;

b.

raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy;

c.

rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
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4.

Rada Nadzorcza powoła Komitet Audytu w wypadku jeśli przepisy powszechnie obowiązującego prawa będą przewidywać taki
obowiązek. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o powierzeniu jej
pełnienia funkcji Komitetu Audytu, jeśli przepisy powszechnie obowiązującego prawa będą dopuszczać możliwość pełnienia tej funkcji
przez Radę Nadzorczą.
§ 21.

1.

Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami.

2.

Zarząd Spółki ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie jej opinii, wniosku lub inicjatywy nie później
niż w ciągu dwóch tygodni.
§ 22.

Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać
rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty. Rada Nadzorcza wykonuje czynności kolegialnie w formie uchwał, może jednak
delegować członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
§ 23.
1.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać za swoje czynności wynagrodzenie. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, a także określa jego wysokość.
Zarząd
§ 24.

1.

Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w skład Zarządu może wchodzić Prezes Zarządu.

2.

Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. Nowo
powołany członek Zarządu kontynuuje kadencję członka Zarządu, w którego miejsce został powołany.

3.

Członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji.
§ 25.

1.

Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa albo
niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

3.

Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów, przedstawia Radzie Nadzorczej kwartalne sprawozdania z
działalności Spółki.

4.

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, który uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

1.

W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Członek Zarządu.

2.

W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający
łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

3.

Zgody Rady Nadzorczej wymaga rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto
tysięcy złotych 00/100).

§ 26.

§ 27.
Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach zwołanych przez Prezesa Zarządu lub członka Zarządu.
§ 28
1.

Umowy z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
W tym samym trybie dokonuje się innych czynności z członkami Zarządu.

2.

W sporach między Spółką, a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego
Zgromadzenia.

3.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik, lub członek władz.
Rozdział V.
Gospodarka Spółki
§ 29.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2020 r.
§ 30.
1.

Spółka, poza kapitałem zakładowym i kapitałem zapasowym tworzy i utrzymuje także inne kapitały określone w odpowiednich
przepisach prawa.

2.

Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne kapitały i fundusze, w tym rezerwowe. Zasady tworzenia,
wykorzystywania i likwidacji tych kapitałów i funduszy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

Strona 86 / 96

WOODEN ALIEN S. A. | DOKUMENT OFERTOWY

§ 31.
Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki ten kapitał nie osiągnie wartości co
najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki.
§ 32.
1.

Czysty zysk spółki może być przeznaczony w szczególności na:
a.

dywidendę dla akcjonariuszy,

b.

odpisy na kapitał zapasowy,

c.

odpisy na kapitały rezerwowe i fundusze tworzone w spółce,

d.

inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2.

Dywidenda jest wypłacana w stosunku do liczby akcji, a jeśli nie wszystkie akcje są w pełni opłacone, to w stosunku do wpłat na akcje.

3.

Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy
(dzień dywidendy) i termin wypłaty dywidendy.

4.

Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
Rozdział VI.
Postanowienia końcowe
§ 33.

1.

Obowiązkowe ogłoszenia z mocy prawa będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa będą
zobowiązywać do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób.

2.

W zakresie nieuregulowanym statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

3.

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.
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Załącznik nr 3.

Uchwała nr 1/13/12/2021 Zarządu z dnia 13 grudnia 2021 r.
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Załącznik nr 4.

Definicje i objaśnienia skrótów

Akcje Spółki

▪
▪

500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja,

▪
▪

50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja,

140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł każda
akcja,
130 000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł każda
akcja

Akcje Serii F, Akcje Nowej
Emisji, Akcje Oferowane

Od 1 (jedna) do 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 zł
każda, oferowanych przez Spółkę w ramach Oferty na podstawie niniejszego Dokumentu
Ofertowego.

ASO, NewConnect

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie, organizowany przez
GPW.

Cena Emisyjna, Cena Akcji
Oferowanych

Cena emisyjna Akcji Oferowanych przez Emitenta.

Dokument Ofertowy

Niniejszy dokument, przygotowany na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie.

EUR

Euro – waluta obowiązująca w krajach Strefy Euro.

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kapitał Docelowy

Uprawnienie przyznane Zarządowi do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału
zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) w trybie
przewidzianym przez art. 444 i nast. KSH, wprowadzone Uchwałą nr 3/20/01/2020 NWZ Spółki z
dnia 20 stycznia 2020 r., uregulowane w § 8 Statutu Spółki w wersji uchwalonej na NWZ Spółki w
dniu 20 stycznia 2020 r. (dotychczas niezarejestrowane w KRS).

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Kodeks Karny

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1950, ze zm.).

Kodeks Spółek Handlowych,
KSH

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.
505, ze. zm.).

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy.

NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Oferta

Oferta Akcji Oferowanych będąca ofertą przeprowadzoną w trybie subskrypcji prywatnej, na
podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego.

Ordynacja Podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 900,
ze. zm.).

PKB

Produkt krajowy brutto.

PLN, zł

Złoty polski – waluta Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt #1

Pierwsza gra wideo Spółki, nad którą obecnie prowadzone są prace produkcyjne.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółki.

Regulamin ASO

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą
Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.
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Rozporządzenie nr 2017/1129

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w
sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów
wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy
2003/71/WE (Dz.U. UE L 168/12 z 30.06.2017).

Rozporządzenie w Sprawie
Kontroli Koncentracji

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji
przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. U. UE L 24/1
z 29 stycznia 2004 r., ze zm.).

Spółka, Emitent, Wooden Alien

Wooden Alien Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (31-339 Kraków, ul. Wojciecha Weissa 7),
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000809796.

spółka publiczna

Spółka, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub
wprowadzona do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Statut

Statut Spółki.

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

USD

Dolar amerykański – waluta Stanów Zjednoczonych.

Ustawa o KRS

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1500, ze zm.).

Ustawa o Obrocie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2020
r., poz. 89).

Ustawa o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2019
r. poz. 369, ze zm.).

Ustawa o Ofercie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 r., poz. 623, ze zm.).

Ustawa o Podatku
Dochodowym od Osób
Fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z
2019 r., poz. 1387, ze zm.).

Ustawa o Podatku
Dochodowym od Osób
Prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z
2019 r., poz. 865, ze zm.).

Ustawa o Podatku od
Czynności Cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z
2019 r., poz. 1519, ze zm.).

Ustawa o Podatku od Spadków
i Darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1813).

Ustawa o Rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 351, ze
zm.)

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki.

Zarząd

Zarząd Spółki.
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