SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI NEURONE STUDIO S.A.
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2020 ROKU
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2020 DO DNIA 31.12.2020 R.

Poznań, dnia 31 maja 2021 r.
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PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

DANE SPÓŁKI
Nazwa spółki
Forma prawna
Zarząd
Kraj siedziby
Siedziba
Adres
Tel.
Strona www
E-mail
KRS
REGON
NIP
Oznaczenie Sądu
LEI
Ticker GPW

Neurone Studio
spółka akcyjna
Prezes Zarządu – Dawid Modro
Polska
Poznań
Plac Andersa 7, 61-894 Poznań
+ 48 61 668 38 98
www.neuronestudio.pl
office@neuronestudio.pl
0000601842
360823702
7831722923
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
259400E1MWGIT7GHTP66
NRS

Neurone Studio S.A. jest podmiotem powstałym w wyniku przekształcenia spółki Huckleberry
Studio sp. z o.o. Przekształconą Spółkę zarejestrowano jako Huckleberry Games S.A. w Rejestrze
Przedsiębiorców KRS dnia 16 lutego 2016 roku. Debiut na rynku NEW CONNECT Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie nastąpił 21 grudnia 2017 roku. Emitent zmienił firmę Spółki na Neurone
Studio S.A. uchwałą podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 sierpnia 2020 r.
Przeważającym przedmiotem działalności Emitenta jest działalność wydawnicza w zakresie gier
komputerowych oraz związane z tym czynności wspomagające.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Podstawową działalnością Emitenta jest produkcja własnych, wieloplatformowych gier
komputerowych typu RPG (role-playing game) i VR (virtual reality) na kilka platform. Emitent specjalizuje
się w tworzeniu gier typu MMO (Massively Multiplayer Online) i MMORPG (Massively Multiplayer Online
Role-Playing Game) na komputery osobiste lub urządzenia typu PC i MAC. Głównym produktem Spółki
jest gra Edengrad. Jest to zaawansowana gra MMORPG, z elementami survivalu, którą wyróżniają
nieliniowa fabuła i nieszablonowe questy. Spółka jest również autorem gry The Minglers. The Minglers
to unikalna mieszanka symulatora budowania wioski i gry karcianej. Szczegółowy opis gier znajduje się
na stronie internetowej Emitenta.
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Przedmiot pozostałej działalności Emitenta










58,29,Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
58,1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z
WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW
TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
60 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
90, 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI

ZARZĄD
Skład Zarządu Emitenta na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień sporządzenia niniejszego
raportu:
1/ Dawid Modro - Prezes Zarządu.
Zmiany w zarządzie Emitenta.
Nie dotyczy.

RADA NADZORCZA
W skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień sporządzenia
niniejszego raportu wchodzili:
1/ Bartosz Kubacki - członek Rady Nadzorczej,
2/ Kamil Modro - członek Rady Nadzorczej,
3/ Włodzimierz Burliga - członek Rady Nadzorczej,
4/ Sławomir Parus - członek Rady Nadzorczej,
5/ Andrzej Wojno - członek Rady Nadzorczej.
Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta.
W dniu 10 sierpnia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało uchwałą
nr 28/08/2020 ze składu Rady Nadzorczej Emitenta:
1/ Pana Adama Osińskiego
oraz powołało uchwałą nr 29/08/2020 do składu Rady Nadzorczej Emitenta:
1/ Pana Włodzimierza Burliga

4

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
Na dzień 31 grudnia 2020 r. i na dzień sporządzenia niniejszego raportu zarejestrowano
2.122.439 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł Emitenta, tj.:






260 000 akcji uprzywilejowanych* imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda
260 001 akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda
499 999 akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda
102 439 akcji nieuprzywilejowanych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda
1 000 000 akcji nieuprzywilejowanych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda

DATA

EMISJA

16.02.2016

260.000

16.02.2016

260.001

16.02.2016

499.999

15.12.2016

102.439

24.06.2020

1.000.000

Razem

2.122.439

SERIA AKCJI
Seria A przekształcenie
Sp. z o.o. w
S.A.
Seria B przekształcenie
Sp. z o.o. w
S.A.
Seria C przekształcenie
Sp. z o.o. w
S.A.
Seria E –
podwyższenie
kapitału
Seria F –
podwyższenie
kapitału

CENA
NOMINALNA

CENA
EMISYJNA

KAPITAŁ
ZAKŁADOWY

LICZBA
GŁOSÓW

UPRZYWILEJOWANE

0,10 zł

0,10 zł

102.000 zł

520.000*

Tak

0,10 zł

0,10 zł

102.000 zł

260.001

Nie

0,10 zł

0,10 zł

102.000 zł

499.999

Nie

0,10 zł

0,10 zł

112.243,90 zł

102.439

Nie

0,10 zł

0,10 zł

212.243,90 zł

1.000.000

Nie

0,10 zł

0,10 zł

112.243,90 zł

1.382.439

* akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą 1 (jedną) akcje
przypadają 2 (dwa) głosy.

INFORMACJE NA TEMAT AKCJONARIUSZY EMITENTA
Na dzień 31 grudnia 2020 r. lista akcjonariuszy, posiadających nie mniej niż 5% kapitału
zakładowego Emitenta, sporządzona w oparciu o zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy
wygląda następująco:
AKCJONARIUSZ

LICZBA AKCJI (SZT.)

UDZIAŁ % W KAPITALE

UDZIAŁ % W GŁOSACH

Dawid Modro

42,48

48,76

Zbigniew Modro

901.571
(w tym 260.000*)
134.085

6,32

5,63

Anna Maria Wesołowska

120.000

5,65

5,04

Pozostali

966.783

45,55

40,57

razem

2.122.439

100

100
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* akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję
przypadają 2 (dwa) głosy.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania lista akcjonariuszy, posiadających nie mniej niż
5% kapitału zakładowego Emitenta, sporządzona w oparciu o zawiadomienia przekazane
przez akcjonariuszy nie zmieniła się.

INFORMACJE O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH
Emitent w 2020 roku ani w 2021 roku na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie nabywał
akcji własnych.

INFORMACJE O STANIE FINANSOWYM EMITENTA
Metody księgowości i wyceny w roku obrotowym 2020 nie uległy zmianie. Wyniki finansowe
spółki zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 roku.
Stabilność finansowa Emitenta nie jest zagrożona.

INFORMACJE O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ EMITENTA
Emitent na dzień publikacji niniejszego raportu wyjaśnia, że sytuacja majątkowa Emitenta jest
stabilna. Emitent nie posiada znaczących zobowiązań.

WZMOCNIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH
W dniu 19 grudnia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o
podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 112.243,90 zł (sto dwanaście tysięcy dwieście
czterdzieści trzy 90/100 złotych) do kwoty 212.243.90 zł (dwieście dwanaście tysięcy dwieście
czterdzieści trzy 90/100 złotych), tj. o kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy 00/100 złotych), w drodze emisji
1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Subskrypcja akcji serii F trwała od 20 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku. Objętych
zostało 1.000.000 (jeden milion) akcji w cenie emisyjnej 1,50 zł (jeden 50/100 złotych) każda, w zamian
za wkłady pieniężne w wysokości 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).
W dniu 24 czerwca 2020 roku akcje serii F zostały zarejestrowane przez KRS w wyniku czego
doszło do podwyższenia Kapitału Akcyjnego Spółki.

ZNACZĄCE ODPISY AKTUALIZUJĄCE
Na odpisy zostało spisane nie porozliczane, stare rozrachunki z różnymi kontrahentami po stronie
„Winien” jak i po stronie „Ma”, niezidentyfikowane płatności oraz poczyszczone zostały konta z różnych
zalegających różnic groszowych.
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INFORMACJE O POŻYCZKACH UDZIELONYCH PRZEZ EMITENTA
Emitent w 2019 roku udzielił pożyczek spółce Meritum Polska Sp. z o.o. w łącznej wysokości
825.000 zł (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych). Na dzień 31 grudnia 2020 roku
spłacona została kwota 375.000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych). Do
spłaty pozostała kwota 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). Na dzień
sporządzenia raportu spłacona została kwota w wysokości 645.000,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści
pięć tysięcy 00/100 złotych). Do spłaty pozostaje kwota 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy
00/100 złotych).

INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH PORĘCZENIACH I
GWARANCJACH
Emitent w 2020 roku nie udzielił ani nie otrzymał gwarancji lub poręczeń innym spółkom.

INFORMACJE O POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
Wobec Emitenta nie toczyły się w 2020 roku żadne postępowania sądowe. Również na dzień
sporządzenia niniejszego raportu nie toczą się żadne postępowania sądowe wobec Emitenta.

AUTORYZOWANY DORADCA
Z dniem 1 lipca 2020 roku Emitent rozwiązał za porozumieniem stron umowę z Autoryzowanym
Doradcą – Abistema Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zawartą w dniu 27 sierpnia
2019 r.
W dniu 1 lipca 2020 roku nowym Autoryzowanym Doradcą została firma INC S.A. z siedzibą w
Poznaniu.

ZAWIESZENIE OBROTU AKCJAMI EMITENTA
W dniu 13 czerwca 2019 roku Zarząd GPW podjął uchwałę nr 508/2019 w sprawie upomnienia
Emitenta z powodu niedochowania przez Prezesa Zarządu Patryka Borowskiego wymogów co do trybu
I warunków publikacji raportu kwartalnego za I kwartał roku 2019. W dniu 12 sierpnia 2019 roku Zarząd
GPW po ponownym stwierdzeniu naruszenia Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesił
obrót akcjami Emitenta. Powodem było niedochowanie przez Emitenta obowiązku posiadania
Autoryzowanego Doradcy.
Z dniem 1 października 2020 roku nastąpiło przywrócenie obrotu akcjami Emitenta w trybie
notowań ciągłych.
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ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI,
KTÓRE WYSTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO
ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO - WEJŚCIE NA RYNEK OPROGRAMOWANIA
UŻYTKOWEGO
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Emitent zawarł umowę ze spółką z branży
fotowoltaicznej na wykonanie portalu, który zapewni Emitentowi pierwsze od dawna przychody z
działalności operacyjnej. Portal został zbudowany w większości do końca IV kwartału 2020 roku,
natomiast z początkiem 2021 roku rozpoczęły się jego testy. Ostateczny odbiór portalu miał miejsce w
dniu 10 maja 2021 roku.

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE
a) ryzyka: zmiany cen kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów
środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie
narażona jest jednostka;
b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania
ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych
rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest
rachunkowość zabezpieczeń.
Nie dotyczy.

STRATEGIA ROZWOJU
Strategia Emitenta będzie w szczególności skupiała się na tych obszarach rynku gamingowego,
które są dobrze zdefiniowane, zweryfikowane, rozwijają się i wykazują duży potencjał. W związku z tym
gry produkowane przez Emitenta dedykowane będą konsolom, urządzeniom mobilnym oraz
urządzeniom PC, z naciskiem na konsole nowej generacji oraz Nintendo Switch. Co prawda Nintendo
Switch wykazuje w badaniach ok. 10% udział w rynku, ale zapotrzebowanie na produkcje jest wciąż
większe niż ilość dostępnych gier na rynku. Dodatkowo w Polsce konsole te szybko zdobywają
popularność, a dotarcie do świadomości rodzimych odbiorców jest prostsze i tańsze.
W przypadku urządzeń mobilnych Emitent swoje produkty będzie koncentrował na urządzeniach z
systemem operacyjnym Android. Stanowi on jak wykazało badanie 87% wszystkich urządzeń mobilnych.
Tylko produkcje, które zdobędą dużą popularność na systemie Android będą przygotowywane na
system IOS. Takie podejście daje Emitentowi maksymalizację, koncentrację na sprawach
najistotniejszych, pozwalając zaoszczędzić czas i środki finansowe.
Spółka w kolejnych latach zamierza zdywersyfikować swoją działalność poprzez opracowanie,
wdrażanie i implementację do własnych celów jak i dla podmiotów zewnętrznych systemów IT w tym
budowę portali oraz systemów rozliczeniowych współdziałających z tymi portalami. Głównie będziemy
się skupiać na obsłudze E-commerce.
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INFORMACJE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIACH EMITENTA
Emitent zatrudniał w okresie objętym sprawozdaniem 2 pracowników na umowę o pracę, z
czego jedna z tych osób przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Praca zespołu programistów
była wykonywana na podstawie zawartych z nimi umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich w
okresie 07.2020-09.2020 a także umów o współpracy z partnerami zewnętrznymi typu B2B.
W roku 2020 nie wystąpiły wypłaty z zysku oraz inne wynagrodzenia dla osób zarządzających
spółką, w tym Prezesa Zarządu.

INFORMACJE DODATKOWE
Wszystkie istotne wydarzenia zostały zawarte w powyższych punktach sprawozdania rocznego.

WYBRANE DANE FINANSOWE
w PLN
Wybrane dane finansowe
przychody netto ze sprzedaży
amortyzacja
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Liczba akcji (w szt.)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe, w tym:

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

0,00 zł

1.926,42 zł

8.641,43 zł
-275.503,30 zł
-275.503,30 zł

14.870,51 zł
-228.154,00 zł
-228.154,00 zł

2.122.439 szt.
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy
2.081,41 zł
752.023,81 zł

1.122.439 zł
Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy
10.722,84 zł
986.196,55 zł

I.
II.
III.

Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe

2.100,00 zł
258.730,42 zł
491.193,39 zł

1.500 zł
111.790,81 zł
869.695,74 zł

I.

Aktywa razem
Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy

754.105,22 zł
652.557,37 zł
212.243,90 zł

996.919,39 zł
-571.939,33 zł
112.243,90 zł

3.892.500,79 zł
-3.176.684,02 zł
101.547,85 zł

2.492.500,79 zł
-1.210.775,57 zł
1.568.858,72 zł

0,00 zł
69.547,85 zł
754.105,22 zł

0,00 zł
1.568.858,72 zł
996.919,39 zł

II.
Kapitał (fundusz) zapasowy
III.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Pasywa razem
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy
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Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto, z działalności
finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem
Środki pieniężne na koniec okresu

-1.884.503,31 zł

916.864,79 zł

381.010,96 zł

-825.000,00 zł

1.500.000,00 zł

-65.380,18 zł

-3.492,35 zł

26.484,61 zł

41.193,39 zł

44.685,74 zł

KOMENTARZ
DO
WYNIKÓW
EMITENTA
UJAWNIONYCH
W SPRAWOZDANIU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 DO DNIA
31 GRUDNIA 2020 ROKU
Spółka na dzień 31 grudnia 2020 roku posiadała aktywa w wysokości 632.271,98 zł oraz
zobowiązania w kwocie 69.922,59 zł. Emitent odnotował stratę netto w wysokości 368.512,69 zł. Strata
Emitenta wynika z faktu poniesienia znacznych kosztów działalności jeszcze w IV kwartale 2020 roku,
natomiast część kosztów związanych z realizacją projektów została poniesiona w poprzednich okresach.
Przychód z dedykowanego oprogramowania dla firmy fotowoltaicznej został odnotowany dopiero po
jego odbiorze, tj. 10 maja 2021 roku. Aktualny stan ukończenia gry Edengrad również nie pozwalał na
odnotowanie przychodów z tytułu jej płatnej dystrybucji.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU
EMITENTA
Spółka kontynuować będzie prowadzone działania związane ze wznowieniem prac
nad aktualizacją gry Edengrad o nazwie kodowej Your own Wasteland. Aktualizacja będzie zmierzała do
umożliwienia graczom uruchamiania własnych, prywatnych serwerów gry, jak i jej modyfikacji. Ponadto,
Emitent zamierza kłaść nacisk na produkcję własnych gier komputerowych, wydawanie tytułów
tworzonych przez wybrane studia producentów gier komputerowych, opracowania oprogramowania
użytkowego a także prace nad nowymi produktami oraz dywersyfikacja narzędzi marketingowych.
Pozwoli to na zwiększenie rozpoznawalności na rynku oraz wzmocni jej wizerunek.
Plan rozwoju Emitenta zakłada podnoszenie jakości oferowanych produktów oraz poszukiwanie
atrakcyjnych biznesowo nisz, przy zachowaniu wymagających kryteriów doboru, dążąc do dywersyfikacji
źródeł przychodów, która w dłuższym horyzoncie czasowym pozwolą na osiąganie wyników cechujących
się stabilnością i systematycznym wzrostem.
W dniu 28 września 2020 roku Emitent podpisał istotną dla niego umowę z podmiotem z branży
fotowoltaicznej. Przedmiotem umowy jest między innymi wytworzenie oprogramowania
dedykowanego wraz z aplikacją mobilną, wykonanie wdrożenia oraz interfejsów pozwalających na
migrację oraz wymianę danych pomiędzy aplikacjami zewnętrznymi a systemem oraz dokonanie
stosownych połączeń z zewnętrznymi aplikacjami wskazanymi przez kupującego czy wykonanie i
dostarczenie kupującemu dokumentacji, w tym przekazanie kodów źródłowych. Pierwotnie koniec prac
zaplanowany był na koniec 2020 r., natomiast jeszcze w I kwartale 2021 r, trwały testy systemu, którego
odbiór miał miejsce 10 maja 2021 roku.
Emitent przewiduje, iż w następnych latach będzie to kierunek rozwoju Spółki. Obecnie podejmowane
są działania w pozyskaniu następnych projektów w tym obszarze: przeprowadzono przegląd
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potencjalnych klientów/projektów i oceniono, że w kolejnych miesiącach będą nowe zlecenia z tego
kierunki.
Mając na uwadze planowany kierunek rozwoju Spółka w kolejnych latach zamierza zdywersyfikować
swoją działalność poprzez opracowanie, wdrażanie i implementację do własnych celów jak i dla
podmiotów zewnętrznych systemów IT w tym budowę portali oraz systemów rozliczeniowych
współdziałających z tymi portalami. Emitent zamierza głównie skupiać się na obsłudze E-commerce.

OSIĄGNIĘCIA EMITENTA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU
W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. Emitent nie prowadził działalności
badawczo-rozwojowej.

PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA
Emitent oczekuje na odbiór systemu dla podmiotu z branży fotowoltaicznej, który przyniesie
Spółce pierwsze przychody od dłuższego czasu. Sytuacja finansowa Emitenta, pomimo
odnotowywanych w ubiegłych latach strat, nie wskazuje zagrożenia dla dalszego funkcjonowania
Emitenta. Mając na uwadze rozwój Emitenta, Główny akcjonariusz bierze pod uwagę gotowość do
udzielenia spółce pożyczki i/lub znaczącego uczestnictwa w planowanym podniesieniu kapitału
Emitenta.

CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA
Działalność prowadzona przez Emitenta narażona jest na wiele różnych ryzyk finansowych.
Ogólny program zarządzania ryzykiem ma na celu minimalizować potencjalne niekorzystne wpływy
na wyniki finansowe Emitenta. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy
i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Głównymi ryzykami, na jakie może być narażona Spółka
są:
Ryzyko związane z konkurencją w branży gier.
Konkurencja na rynku gier ma charakter globalny. Na rynku wciąż pojawiają się nowe produkty, przez co
może pojawić się ryzyko spadku zainteresowania produktami Emitenta na rzecz produktów
oferowanych przez konkurencję.
Ryzyko związane z ogólną specyfiką rynku gier cyfrowych
Ryzyko gier cyfrowym podlega ustawicznym zmianom w odniesieniu do nowych rynków zbytu,
upodobań graczy dotyczących określonych typów gier czy opłacalności platform dystrybucji.
Ryzyko związane z pracą z podmiotami trzecimi
Emitent w związku z planowaną współpracą z zewnętrznymi twórcami gier, może być narażony
na ryzyko związane z poziomem współpracy, niewystarczającą jakością produktów lub konfliktami
prawnymi z twórcami gier.
Ryzyko związane z nowymi platformami dystrybucji gier
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Emitent może być narażony na ryzyko poniesienia zwiększonych nakładów finansowych, co wynika
z dynamiki rozwoju rynku oraz kanałów dystrybucji, a także koniecznością zwiększania penetracji rynku
i elastycznego dostosowania się do zachodzących zmian.
Ryzyko związane z celami strategicznymi
Działania Emitenta, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego
dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia mogą mieć istotny wpływ na działalność,
sytuację finansowo - majątkową oraz na wyniki. Istnieje zatem ryzyko nieosiągnięcia części
lub wszystkich założonych celów strategicznych. W celu ograniczenia niniejszego ryzyka Zarząd Emitenta
na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki
Emitenta, a w razie potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania w celu dostosowania działań w
ramach strategii do obecnej sytuacji rynkowej.
Ryzyko związane z niską sprzedażą gier
Istnieje ryzyko, że sprzedaż produktów Emitenta będzie niska, a przez to osiągane wyniki finansowe będą
niezadawalające.
Ryzyko związane pandemią koronawirusa COVID-19
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Emitent nie odnotowuje istotnych skutków związanych
z wpływem pandemii koronawirusa COVID-19 na bieżącą działalność Emitenta. Z uwagi na przedmiot
działalności Emitenta nie ma on problemu z utrzymaniem działalności w modelu pracy zdalnej
poszczególnych członków zespołu Emitenta. Ponadto branża gier wideo, oparta o cyfrowe kanały
dystrybucji, jest powszechnie uważana za potencjalnego beneficjenta pandemii, gdyż konieczność
pozostawania w miejscach zamieszkania może skłonić wiele osób do sięgania po gry wideo.
Emitent na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami
rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i potencjalny wpływ pandemii na działalność Emitenta.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki, nie
można jednak w sposób jednoznaczny określić wpływu rozprzestrzeniania się wirusa na działalność,
wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta.

Prezes Zarządu

Dawid Modro
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