
BTC Studios S.A. to polski deweloper i wydawca gier wideo na urządzenia mobilne, konsole i komputery PC/Mac. BTC Studios S.A. jest
spółką notowaną na rynku NewConnect. 

Model biznesowy BTC Studios S.A. wykorzystuje trzy strategiczne trendy rynkowe, wzrost zainteresowania rodzin elektroniczną
rozrywką, rozwój technologii produkcji animacji dla seriali telewizyjnych na silnikach używanych do gier wideo, co umożliwia ponowne
wykorzystanie zasobów graficznych w grach, oraz migrację z oglądania telewizji na tablety i telefony co zmniejsza wpływy przychodów
z reklam nadawców i wymusza na nich poszukiwanie strategicznego partnera, jakim jest między innymi BTC Studios S.A. 
   

Korzystając z 5-letniej wyłącznej umowy licencyjnej z wiodącym międzynarodowym producentem i dystrybutorem przebojowych
animowanych seriali telewizyjnych CyberGroup Studios, Emitent planuje rozszerzyć swoją ofertę gier.

OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII K

POZYCJONOWANIE I KONKURENCJA

TERMIN ZAPISÓW 15.03 - 29.03.2021

INWESTOWANIE W AKCJE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW

EMITENT FIRMA INWESTYCYJNA

Produkcja gier na bazie znanych IP (pl.
własność intelektualna - to zbiorcze
określenie grupy monopoli prawnych,
obejmujące m.in. prawo autorskie)
powoduje znacznie mniejsze nakłady
wymagane na promocję tytułu. 

PRZEWAGI KONKURENCYJNE EMITENTA

Doświadczony i sprawdzony zespół
przy wsparciu ekspertów znanych na
rynku zmniejsza ryzyko błędu,
zwiększając komfort inwestorów. 

PRZEWIDYWANA OCENA
 Meta-metric: 80%

JĘZYKI
ENG, FR, IT, DE, ES, PL, ZH, RU, JA, PT

RODZAJ
Gra przygodowa 

DATA WYDANIA
III/IV kwartał 2021

RATING
7+

PLATFORMY
Nintendo Switch, PlayStation 4, 
PlayStation 5, Xbox One/Series, 
PC, MacDEVELOPER

Bkom Studios

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O EMITENCIE

Współprodukcja tytułu przez właścicieli
IP daje dostęp do powstałych grafik,
animacji, muzyki, przygotowywanych na
rzecz animowanych seriali, dzięki czemu
znacznie zmniejsza się koszt produkcji
gry a zwiększa jej jakość i ocena na
rynku. 

ZAKŁADANE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW 
GRUPY KAPITAŁOWEJ

Sprzedaż gier wideo na platformy PC, Nintendo Switch, Sony
Playstation, Microsoft XBOX, Google Stadia i Apple Arcade, 
Przychody ze sprzedaży dodatków do gier (DLC), 
Przychody z wydawania i współprodukcji gier studiów
niezależnych, na bazie posiadanego banku licencji, 
Przychody z udzielania sublicencji dla innych studiów
zainteresowanych współpracą w zakresie posiadanych przez BTC
Studios licencji.

Przychody z reklamy i zakupów dodatków z gier mobilnych 

Przychody z subskrypcji (Professor Olivier).

BTC STUDIOS S.A.

MADSWORD STUDIOS SIA

         w modelu free-to-play. 

GAME OLIVER SIA

BTC Studios S.A. nabyło prawa do produkcji i wydania gry bazującej na legendarnym bohaterze Zorro. Wykonanie gry zostało powierzone
kanadyjskiej spółce Bkom Studios, w którym za Zorro the Chronicles odpowiada Pierre Leroux, znany z produkcji między innymi Assassin’s
Creed dla Ubisoft.

Gra Zorro The Chronicles, opracowana zostanie na podstawie popularnej serii filmów animowanych z udziałem jednego z najbardziej
rozpoznawalnych bohaterów na świecie. 

Kalendarz wydawniczy BTC Studios S.A. związany z grą Zorro the Chronicles przewiduje wydanie gry w III/IV kwartale 2021 roku na wszystkie
główne platformy – PC, Sony PlayStation, Nintendo Switch oraz Microsoft XBOX. Następnie BTC Studios S.A. planuje wydanie wersji mobilnych
gry na platformy Android oraz iOS. 

NAJNOWSZA GRA - ZORRO THE CHRONICLES 

BTC Studios nie konkuruje z podmiotami polskimi, które głównie skupiają się na produkcjach własnych bądź indie, dla starszej grupy odbiorców.

Firmą o podobnym modelu biznesowym, ale pracującą na zdecydowanie innych licencjach jest Scoopely Studios, znana z takich współprodukcji jak Looney Tunes,

Scrabble czy Wheel of Fortune.

Ze względu na nabyte przez BTC Studios licencje oraz zakres działania, model biznesowy Spółki zbliżony jest do Scoopely Studios, Gameloft, Outright Games, Peek Games,

Kolibri, czy też Voodoo Games. 

Jako jedno z nielicznych studiów BTC Studios nie jest w rękach gigantów typu Ubisoft czy Tencent.  Emitent posiada list intencyjny o współpracy przy wydawaniu gier na

rynki azjatyckie (w tym chiński) z dużym lokalnym producentem – PMG.

Znane IP przyciąga 1st parties
(Nintendo, Sony, Microsoft, Stadia),
dzięki czemu znacznie zmniejsza się
ryzyko inwestycyjne związane z
niepowodzeniem tytułu – firmy udzielają
wsparcia marketingowego oraz
pomagają właściwie pozycjonować tytuł
na rynku. 
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SZCZEGÓŁY OFERTY

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Rozbudową gry Zorro The Chronicles, 
Marketingiem gry Zorro The Chronicles. 

CEL EMISJI
                            
Środki pozyskane z Oferty Publicznej zostaną przeznaczone na pokrycie
wydatków związanych z dalszym rozwojem działalności Emitenta, w
szczególności z:

RYZYKO INWESTYCYJNE
                            
Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może wiązać się z utratą części lub
całości inwestowanego kapitału. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka,
związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w  rozdziale I Memorandum
Informacyjnego, dostępnym na stronie internetowej www.pcdm.pl oraz www.btc-studios.com.
Przed podjęciem decyzji o inwestycji w akcje, należy zapoznać się z czynnikami ryzyka.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Akcji Serii K BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie
stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu
instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej
sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Akcji Serii K oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum
Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.pcdm.pl oraz www.btc-studios.com. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka,
związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale I Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może prowadzić do
utraty części lub całości kapitału.

 22 201 11 41 akcje@pcdm.pl

www.pcdm.pl

Graficzne zobrazowanie struktury Akcjonariatu BTC Studios S.A. na dzień
rozpoczęcia Oferty Publicznej oraz po emisji Akcji Serii K przedstawiają wykresy
obok. 

Główny Akcjonariusz-Mobilum Limited-zobowiązał się do dokonania blokady
posiadanych przez siebie akcji na okres od dnia ustanowienia blokady akcji na
rachunku papierów wartościowych do dnia następującego z upływem 12
(dwunastu) miesięcy liczonych od dnia pierwszego notowania Akcji Serii K w
Alternatywnym systemie obrotu. 

STRUKTURA AKCJONARIATU Obecna struktura Akcjonariatu Struktura Akcjonariatu po emisji Akcji Serii K

Polna Corner, VIII p. 
ul. Waryńskiego 3A  |   00-645 Warszawa

REGON: 016637802
NIP: 5252199110
KRS: 0000065126
Kapitał zakładowy: 6 306 691 zł w pełni opłacony

BTC Studios posiada prawa na wyłączność do tworzenia gier z wykorzystaniem wizerunku znanych
postaci animowanych.
BTC Studios współpracuje z globalnymi dystrybutorami oraz właścicielami IP w celu współwydawania
swoich produkcji. 
Do objęcia planowane jest 2 mln akcji nowej emisji, co może znacznie zwiększyć liczbę akcji
dostępnych w wolnym obrocie (ang. free-float) i powinno zwiększyć obroty dzienne na akcjach spółki. 
Emitent planuje niezwłoczne wprowadzenie Akcji do obrotu na NewConnect. 

OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII K
TERMIN ZAPISÓW 15.03 - 29.03.2021

INWESTOWANIE W AKCJE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW

EMITENT FIRMA INWESTYCYJNA

Emitent                             BTC Studios S.A.
Termin zapisów            15 marca - 29 marca 2021 r.
Wartość emisji               6,2 mln zł 
Liczba Akcji                     2 mln Akcji Serii K, oferowane w dwóch transzach:              
                                               Transza Małych Inwestorów i Transza Dużych Inwestorów
Cena emisyjna               3,10 zł za jedną Akcję Serii K     
Zapisy na akcje             Prosper Capital Dom Maklerski S.A., Dom Maklerski Noble Securities S.A., 
                                               NWAI Dom Maklerski S.A.
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https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/

