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DOKUMENT OFERTOWY 

 

Forestlight Games S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI DOKUMENT W ROZUMIENIU ART. 37A USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 ROKU O OFERCIE 
PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ 
SPÓŁKACH PUBLICZNYCH. 

 
NINIEJSZY DOKUMENT OFERTOWY ORAZ WSZELKIE MATERIAŁY DYSTRYBUOWANE W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM NIE 
SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA LUB UŻYWANIA, ZWŁASZCZA PRZEZ OSOBĘ LUB PODMIOT BĘDĄCY OBYWATELEM 
LUB REZYDENTEM LUB MAJĄCYM SIEDZIBĘ W JAKIMKOLWIEK MIEJSCU, KRAJU LUB JURYSDYKCJI, GDZIE TAKIE 
ROZPOWSZECHNIANIE, PUBLIKOWANIE, UDOSTĘPNIANIE LUB UŻYCIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM I OBOWIĄZUJĄCYMI 
PRZEPISAMI, LUB KTÓRE WYMAGAŁYBY ZEZWOLENIA, REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB BYŁYBY LICENCJONOWANE W RAMACH 
TAKIEJ JURYSDYKCJI. OSOBY, KTÓRE WEJDĄ W POSIADANIE JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA 
POWYŻEJ, POWINNY UZYSKAĆ INFORMACJE NA TEMAT WSZELKICH ZWIĄZANYCH Z TYM OGRANICZEŃ ORAZ ICH PRZESTRZEGAĆ. 
NIEPRZESTRZEGANIE TAKICH OGRANICZEŃ MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
OBOWIĄZUJĄCEGO W DANEJ JURYSDYKCJI. 
 
INWESTOWANIE W PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE DOKUMENTEM ŁĄCZY SIĘ Z WYSOKIM RYZYKIEM WŁAŚCIWYM DLA 
INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM ORAZ RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ 
SPÓŁKI ORAZ Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ. SZCZEGÓŁOWY OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA, KTÓRE 
NALEŻY ROZWAŻYĆ W ZWIĄZKU Z INWESTOWANIEM W AKCJE SPÓŁKI, ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZIALE „CZYNNIKI RYZYKA”. 
NINIEJSZY DOKUMENT ZOSTAŁUDOSTĘPNIONY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE 
INTERNETOWEJ SPÓŁKI POD ADRESEM: WWW.FORESTLIGHTGAMES.COM PCDM: WWW.PCDM.PL ORAZ NA STRONACH      
CZŁONKÓW KONSORCJUM DYSTRYBUCYJNEGO. 
 
DOKUMENT ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI 
W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI, ZGODNIE Z PRZEPISAMI 
AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. POZA GRANICAMI RZECZYPOSPLITEJ POLSKIEJ NINIEJSZY DOKUMENT 
NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA OBJĘTYCH NIM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (W TYM NA 
TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ). 
 
KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ 
SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ.  
 
DOKUMENT ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z NAJLEPSZĄ WIEDZĄ I PRZY DOŁOŻENIU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI, A ZAWARTE 
W NIM INFORMACJE SĄ ZGODNE ZE STANEM NA DZIEŃ JEGO PUBLIKACJI. MOŻLIWE JEST, ŻE OD CHWILI UDOSTĘPNIENIA 
DOKUEMNTU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZAJDĄ ZMIANY DOTYCZĄCE SYTUACJI SPÓŁKI. W TAKIEJ SYTUACJI INFORMACJE 
O WSZELKICH ZDARZENIACH LUB OKOLICZNOŚCIACH, KTÓRE MOGŁYBY W SPOSÓB ZNACZĄCY WPŁYNĄĆ NA OCENĘ AKCJI, 
ZOSTANĄ PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W FORMIE SUPLEMENTU LUB SUPLEMENTÓW DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU. 
 

Firma inwestycyjna pośrednicząca w 

Ofercie publicznej: 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

ul. Waryńskiego 3A 

00-645 Warszawa 

 

Doradca prawny:  

Kancelaria Adwokacka  

Kramer i Wspólnicy sp. j. 

ul. Mokotowska 51/53 lok. 1 

00-542 Warszawa 

 
 

 

 

Warszawa, 16 czerwca 2021 roku

http://www.forestlightgames.com/
http://www.pcdm.pl/
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Wstęp 

 

Niniejszy Dokument Ofertowy został przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji 

zwykłych na okaziciela serii B, na podstawie którego Forestlight Games S.A. z siedzibą 

w Warszawie wyemituje do 240.000 sztuk akcji, których łączna wartość nominalna będzie nie 

większa niż 24.000 zł, a łączne wpływy brutto Emitenta, liczone według ich ceny emisyjnej 

z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 100.000 Euro i nie więcej niż 1.000.000 Euro. 

 

Emitent 

 

Firma: Forestlight Games S.A. 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Bluszczańska 76 paw. 6, 00-712 Warszawa  

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

Tel. +48 601 292 274 

Internet: www.forestlightgames.com 

E-mail: forestlightgames@gmail.com   

KRS: 0000887767 

REGON: 368311775 

NIP: 6772425524 

 

Firma inwestycyjna pośrednicząca w Ofercie publicznej 

 

Firma: Prosper Capital Dom Maklerski 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres:  ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS:  0000065126 

REGON: 016637802 

NIP:  5252199110  

Tel.  +48 22 201 11 30 

Faks: +48 (22) 201 11 29 

Internet: www.pcdm.pl 

E-mail: biuro@pcdm.pl 

mailto:forestlightgames@gmail.com
tel:+48222011130
tel:+48222011129
mailto:biuro@pcdm.pl
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Doradca prawny 

 

Firma: Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy 

Forma prawna: spółka jawna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres:  ul. Mokotowska 51/53 lok. 1, 00-542 Warszawa 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego  Rejestru Sądowego 

KRS:  0000698998 

REGON: 368507231 

NIP:  5223102562 

Tel. +48 39 950 15 83 

Internet: www.kwlaw.pl 

E-mail: biuro@kwlaw.pl 

 

Sprzedający 

 

Nie występuje podmiot sprzedający Akcji Serii B Emitenta. 

 

Papiery wartościowe objęte ofertą publiczną 

 

Dokument został przygotowany w związku z ofertą publiczną: 

• 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

 

Podmiot udzielający zabezpieczenia 

 

Nie występuje podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący) dla oferty publicznej Akcji Serii B 

Emitenta. 

 

Cena emisyjna Akcji Serii B 

 

Cena emisyjna Akcji Serii B wynosi 12,50 zł (dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję 

i została ustalona na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 

8 czerwca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii 

B w drodze subskrypcji otwartej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji 

serii B oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.  
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Cena emisyjna została ustalona w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz 

z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. 

 

Cena emisyjna została ustalona na takim poziomie, aby zapewnić skuteczne przeprowadzenie oferty 

publicznej oraz aby iloczyn Ceny emisyjnej i oferowanej liczby Akcji Serii B nie był mniejszy niż 

100.000 Euro oraz nie przekroczył kwoty 1.000.000 Euro.  

 

Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumencie Ofertowym, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem 

zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie. 

 

Wskazanie przepisów ustawy, zgodnie z którym oferta publiczna może być przeprowadzana 

na podstawie Dokumentu 

 

Oferta publiczna papierów wartościowych następuje w trybie, o którym mowa w art. 37a 

ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym Emitent 

nie występował o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego niniejszego Dokumentu. 

 

Wskazanie subemitentów 

 

Przeprowadzenie subskrypcji Akcji Serii B nie nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję 

usługową ani inwestycyjną. 

 

Data ważności Dokumentu 

 

Niniejszy Dokument Ofertowy został sporządzony w Warszawie, w dniu 16 czerwca 2021 roku 

i zawiera dane aktualizujące jego treść na dzień 16 czerwca 2021 roku. Termin ważności Dokumentu 

rozpoczyna się z chwilą publikacji i kończy się:  

1) z upływem dnia przydziału Akcji lub  

2) z podaniem do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o odwołaniu oferty publicznej 

Akcji Serii B przeprowadzanej na podstawie niniejszego Dokumentu. 

 

Tryb informowania o zmianie danych zawartych w Dokumencie w okresie jego ważności 

  

Ewentualne zmiany danych zawartych w Dokumencie w okresie jego ważności zostaną udostępnione 

w formie suplementu do Dokumentu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin 

od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nich informacji na stronie internetowej Emitenta: 

www.forestlightgames.com, Prosper Capital Dom Maklerski S.A.: www.pcdm.pl oraz na stronach 

Członków Konsorcjum Dystrybucyjnego.  

http://www.forestlightgames.com/
http://www.pcdm.pl/
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Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu 

Ofertowego lub suplementów w zakresie organizacji lub przeprowadzenia subskrypcji nie mające 

charakteru suplementu Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu 

aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony Dokument. 
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1. Podstawowe informacje o Emitencie i jego działalności  

 

Forestlight Games S.A. zajmuje się produkcją i dystrybucją gier własnych, pełniąc rolę zarówno twórcy 

jak i właściciela praw majątkowych do gier w zakresie produkcji własnych Emitenta. Gry własne 

są autorskimi pomysłami Spółki i od początku są realizowane przez wewnętrzne lub zewnętrzne 

zespoły. Emitent produkuje i dystrybuuje gry na wszystkie dostępne platformy począwszy 

od komputerów PC przez dostępne konsole firm Microsoft, Sony i Nintendo. W ramach prowadzonej 

działalności, Spółka także wydaje i dystrybuuje gry innych podmiotów.   

 

Spółka działa na kilku poziomach produkcji i dystrybucji: 

• produkcja gier własnych, z przysługującymi Spółce prawami autorskimi do gier, zarówno 

w ramach zespołów wewnętrznych jak i zewnętrznych, a następnie wprowadzenie 

do sprzedaży samodzielnie lub przy współpracy z zewnętrznymi wydawcami, 

• produkcja gier na zlecenie zewnętrznych wydawców, zgodnie z umowami o współprodukcji 

jak i rozliczeniem na zasadzie zlecenia połączonego z udziałem w zyskach, 

• działalność wydawnicza gier wyprodukowanych przez podmioty trzecie (Spółka występuje 

jedynie w roli wydawcy). 

 

Spółka specjalizuje się w produkcji i dystrybucji gier z gatunku symulatorów 2.0, będących 

połączeniem tradycyjnych gier symulacyjnych z dodatkiem wciągającej fabuły, ale też śmiało sięga 

po inne gatunki gier.  

 

Podstawowym celem na tym etapie rozwoju Spółki jest dywersyfikacja ryzyka związanego z realizacją 

założeń strategicznych, dlatego Forestlight Games S.A., w ramach realizowanej produkcji gier, 

koncentruje się na tematach popularnych z szerokim spectrum odbiorców i gotowych do dalszego 

rozwoju. Dzięki ciągłemu badaniu i obserwacji rynku kolejne produkcje Spółki wprowadzają coraz 

więcej elementów, rozwiązań i tematów, których w danym momencie oczekują gracze. 

 

Gry Forestlight Games S.A. są sprzedawane na całym świecie w modelu dystrybucji cyfrowej, 

za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych.  

 

Połączenie długoletniego, ponad 30 lat, doświadczenia Prezesa Zarządu Spółki w gamedevie, 

profesjonalizmu zarządzania projektami IT i świeżości podejścia młodszej kadry, wchodzącej w skład 

zespołu Spółki, stanowi istotną przewagę w kreowaniu nowych, wysokiej jakości produkcji 

spełniających oczekiwania wielu graczy na świecie. 
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Istotne zdarzenia w historii poprzednika prawnego Emitenta (Forestlight Games sp. z o.o.):  

 

Lp.  Data Opis zdarzenia 

1.  
21 sierpnia 2017 r. 

zawiązanie spółki Forestlight Games sp. z o.o. (poprzednia firma 

spółki to: INIMAGES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) 

2.  
20 września 2017 r.  

rejestracja spółki Forestlight Games sp. z o. o. w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

3.  
20 października 2017 r.  

podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki z kwoty 50.000 zł do kwoty 210.000 zł 

4.  

17 października 2019 r.  

Pojęcie uchwały w sprawie zmiany umowy spółki poprzez zmianę 

firmy z INIMAGES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na 

Forestlight Games sp. z o. o. oraz zmiany siedziby na Warszawę 

5.  
15 listopada 2019 r.  

podpisanie umowy z Gaming Factory S. A. na produkcję gry „Lost 

Viking: Kingdom of Women” 

6.  
9 grudnia 2019 r.   

podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki z kwoty 210.000 zł do kwoty 247.050 zł.  

7.  
25 czerwca 2020 r. 

podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki z kwoty 247.050 zł do kwoty 262.650 zł.  

8.  
11 lipiec 2020 r. 

wydanie pierwszej gry na platformie STEAM – „Electro Ride: The 

Neon Racer” 

9.  15 września 2020 r. nabycie udziałów (52%) w spółce Pixel Trapps sp. z o. o. 

10.  
22 września 2020 r. 

nabycie udziałów (58%) w spółce Manulay (obecnie Motion Spirit) 

sp. z o. o. 

11.  
11 lutego 2021 r.  

podpisanie umowy z Cherrypick Games S. A. na produkcję gry „My 

Spa Resort” w wersji dla konsoli Nintedno Switch 

 

Istotne zdarzenia w historii Emitenta: 

 

Lp.  Data Opis zdarzenia 

1.  11 marca 2021 r.  rejestracja przekształcenia Forestlight Games sp. z o.o. w spółkę 

akcyjną – Forestlight Games S.A. 

2.  23 marca 2021 r. nabycie udziałów (50%) w spółce Aurora sp. z o.o. 

3.  8 czerwca 2021 r podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał 

w sprawach m.in.: 

a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 

akcji serii B w drodze subskrypcji otwartej, z pozbawieniem 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B oraz 

w sprawie zmiany Statutu Spółki. 
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b) ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A oraz akcji serii 

B Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. z siedziba w Warszawie (rynek NewConnect) 

oraz dematerializacji akcji serii A oraz akcji serii B. 

 

Informacje o podstawowych produktach u usługach Emitenta 

 

Forestlight Games S.A. zajmuje się produkcją i dystrybucją gier własnych, które są realizowane przez 

wewnętrzne lub zewnętrzne zespoły. Ale także dystrybuuje gry innych podmiotów. Gry powstają 

na komputery PC, ale także konsole firm Microsoft, Sony i Nintendo.  

 

Na dzień sporządzenia dokumentu Spółka wprowadziła do sprzedaży na platformę Steam (wersje PC) 

następujące gry: 

• Dorian Morris Adventure 

• Blind Shot 

• Wedding Designer Prologue – gra darmowa; 

• Electro Ride the Neon Racing (Emitent pełnił role wydawcę) 

 

Aktualnie Spółka tworzy i rozwija kilka innych produkcji na platformę Steam (wersje PC), tj.:  

• Lost Viking Kingdom of Women 

• Wedding Designer 

• Rollercoaster Mechanic 

• The Pope Power & Sin 

• Lifeguard Simulator 

• Camper Flipper 

• Specialist’s Vengeance 

• Dolphin Trainer VR 

• Different Story VR 

• Wild Jigsaw VR 

 

W przygotowaniu są gry na platformę Nintendo Switch: 

• My Spa Resort 

• Blind Shot 

oraz na platformę Microsoft Xbox One: 

• Electro Ride 

 

Większość rozwijanych w wersjach PC produkcji będzie także w późniejszym czasie portowana na 

konsole firm Nintendo, Sony i Microsoft.  
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Gry autorskie – projekty wprowadzone na rynek 

 

Electro Ride the Neon Racer 

 

 
Źródło: Emitent 

 

Zarys fabularny: 

 

Wyścigi neonowych samochodów z dawnego Bloku Wschodniego. Od Muru Berlińskiego przez 

Warszawę, Sofię czy Pragę aż po Moskwę, wprowadzamy szalone kolory na ulice! Neony, unikalne 

klasyczne samochody z dawnych lat, kilka trybów rozgrywki, w tym ukochany podzielony ekran. 100% 

adrenaliny! 

 

W alternatywnej Europie, w której Blok Wschodni nie upadł, lecz przekształcił się w centrum 

wiecznego bogactwa i postępu – to właśnie tu sława czeka na Ciebie. Bez ABS, bez kontroli trakcji, bez 

żadnego nowoczesnego systemu elektronicznego. Tylko Ty i piękny, klasyczny pojazd z supermocnymi 

neonami. Pokaż swoje umiejętności prowadzenia i driftowania w takich samochodach. Wyścig 

w światłach neonów. Neonowe miast, neonowe ulice i klasyczne, ale też neonowe  

 

Źródło: Emitent 

 

Dorian Morris Adventure 

 

 
Źródło: Emitent 

Rodzaj gry: wyścigi 

Dostępne wersje: PC 

Premiera: 11 lipiec 2020 

Planowane: Mobile, XONE, PS4 

Oceny na Steam: 83% 

Rodzaj gry: przygodowa 

Dostępne wersje: PC 

Premiera: 16 listopad 2020 

Planowane: Mobile 

Oceny na Steam: 66,33% 
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Zarys fabularny: 

 

Dorian Morris Adventure to przygodowa gra coachingowa zrealizowana w oparciu o wiedzę o ludzkim 

umyśle, teorie psychologiczne i testy osobowościowe. Wcielając się w bohatera - Doriana Morrisa - 

gracz podąża tropami pozostawionymi przez jego dziadka, sławnego podróżnika. Przeżywa ciekawe 

przygody, rozwiązuje zagadki i zadania, w które wpleciony jest mechanizm analizy kompetencji. Dzięki 

temu, w finale dowiaduje się jakie są jego mocne i słabe strony, jaka profesja może być jego 

powołaniem oraz otrzymuje wskazówki dotyczące kierunków rozwoju jego umiejętności 

i kompetencji w zakresie samooceny, motywacji, zarządzania sobą i zespołem oraz higieny 

psychofizycznej. 

 

Dorian Morris Adventure to nie tylko interesująca rozrywka. To również trening umysłu i potężna 

dawka praktycznej i przydatnej w życiu wiedzy, na przykład o tym, jak zarządzać czasem, rozwiązywać 

konflikty itp. Interaktywne quizy, gry, testy i animacje poprowadzą gracza do miejsca, w którym ukryta 

jest Księga Wiedzy 

Źródło: Emitent 

 

Blind Shot 

 

 
Źródło: Emitent 

 

Zarys fabularny: 

 

W grze wcielisz się w komandosa-ofermę, wysłanego do walki z hordą zombie w trzech lokacjach: 

wiosce rybackiej, obronie bunkru w dżungli i na polu ryżowym. Bohater przypomina Rambo, chociaż 

brakuje mu jego sprytu, zaradności i siły… No dobra, bohater tylko trochę przypomina Rambo. 

 

Twoje działania niosą ból! Zarówno Twoim wrogom, jak i Tobie. Wiele zajść na polu walki to zwyczajne 

wypadki, będące udziałem komandosa, które posiadają często krwawe konsekwencje. 

Rodzaj gry: zręcznościowa 

Dostępne wersje: PC 

Premiera: 16 listopad 2020 

Planowane: Mobile, Switch 

Oceny na Steam: 69,44% 
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Turowa rozgrywka, nietypowa mechanika zależna od szybkości Twojej reakcji. Świat gry i wydarzenia 

inspirowane kultowymi parodiami filmów sensacyjnych. Umrzyj, ale zabierz ze sobą jak najwięcej 

mamroczących patałachów! Porównaj wynik z innymi komando! 

 

Źródło: Emitent 

 

Gry autorskie – projekty w przygotowaniu 

 

Wedding Designer 

 

 
Źródło: Emitent 

 

Zarys fabularny: 

 

Wedding Designer to symulator agencji, która zajmie się organizacją imprez w niezwykłych miejscach. 

Wesele, urodziny, disco party czy impreza Halloween w niezwykłym miejscu nie jest problemem. 

Uwolnij swoją kreatywność, użyj odpowiednich sprzętów, przygotuj miejsce, użyj to co znajdziesz. 

 

Dla Twojej agencji nie jest wyzwaniem sala balowa, dom weselny, czy restauracja, przygotuj miejsce 

pod zwariowaną imprezę w dowolnym stylu. Odkryj najbardziej niezwykłe lokacje pod imprezy jak 

stara farma, złomowisko, opuszczona fabryka, jaskinia czy stara kapliczka. Wykorzystaj do dekoracji, 

to co znajdziesz na miejscu. 

 

Przyjmij zlecenie, zatwierdź budżet, wynajmij odpowiedni sprzęt i narzędzia, przygotuj teren 

i rozpocznij najważniejszą część zadania. Uwolnij swoją wyobraźnię sprawdź co możesz wykorzystać 

w wystroju miejsca, zobacz co można wyremontować i naprawić, a co i z czego zbudować.  

Rodzaj gry: symulator 

Produkowane wersje: PC 

Planowana premiera: Q3 2021 

Planowane: Mobile, Switch, PS4, XONE 

Wersja darmowa (demo): 26.05.2021 
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Źródło: Emitent 
 

Lost Viking Kingdom of Women 

 

 
Źródło: Emitent 

 

Zarys fabularny: 

 

Wczesne średniowiecze, IX wiek, Europa wschodnia. Rzeką w głąb lądu dryfują łodzie Wikingów, 

szukających dogodnego miejsca by się osiedlić. Na czele wyprawy stanął jeden z największych 

i najsprytniejszych wojowników Ragnald. Wraz z żoną i dziećmi i towarzyszami wyprawy poszukuje 

bezpiecznej krainy, bogatej w wodę, roślinność i zwierzynę. Towarzyszy im również wierny przyjaciel, 

wilk Raga. To miała być spokojna wyprawa, ale ekspedycja wpada w pułapkę zastawioną przez 

wojowniczki z Królestwa Kobiet. Bezwzględne wojowniczki pojmują do niewoli kobiety i dzieci, 

zabijają wszystkich mężczyzn. Prawie wszystkich… 

 

Dzięki pomocy Ragi ranny Ragnald przetrwał, resztką sił wilczur wyciągnął go na drugi brzeg rzeki. 

Chwilę przed tym zanim zemdlał zauważył wśród pojmanych swoją ukochaną Tove i dzieci. Kiedy się 

ocknął, obok leżał wierny wilk, a oprócz głosów natury nie było słychać nic więcej ani śladu 

napastniczek, ani pojmanych kobiet czy dzieci. Tak rozpoczęła się wyprawa Ragnalda w nieznane, 

przez dzikie, niebezpieczne tereny, ale też wioski i osady, choć te nie zawsze okażą się przyjazne. 

Wierny towarzysz Raga wielokrotnie okaże się zbawcą, ratując go przed dzikimi zwierzętami, czy 

pomagając w polowaniu. 

Rodzaj gry: zręcznościowa 

Produkowane wersje: PC 

Planowana premiera: Q3 2021 

Planowane: Mobile, VR, PS4, XONE 

Wydawca: Gaming Factory S.A. 
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Źródło: Emitent 
 

Rollercoaster Mechanic 

 

 
Źródło: Emitent 

 

Zarys fabularny: 

 

W Rollercoaster Mechanic ratujesz zniszczone i niedziałające wesołe miasteczka. Niewielka firma, 

dwóch braci Leo i Noah, każdy z innymi umiejętnościami i wielkie wyzwanie: uruchomienie zepsutych 

rollercoasterów i innych atrakcji. Diagnozuj uszkodzenia, naprawiaj, sprzątaj, testuj. A na koniec ciesz 

się każdą naprawioną atrakcją. 

 

Praca na wysokości to największe wyzwanie. Tu współpraca braci będzie podstawą sukcesu. Często 

będziesz musiał się wspiąć na wyżyny, tylko po to by odkręcić jedną malutką śrubkę, która może 

spowodować tragedię podczas przejazdu kolejki. Wjeżdżając między chmury nie zapomnij zabrać 

odpowiednich narzędzi. 

 

Miasteczko bardzo długo było opuszczone, więc nie tylko trzeba naprawić uszkodzenia, ale także je 

posprzątać, wyczyścić, często nadać mu trochę nowego blasku, a wiele elementów nasmarować czy 

uruchomić. Nie będzie łatwo, musisz uważać na meneli, masę szczurów czy innych nowych 

mieszkańców opuszczonego parku rozrywki. 

 

Mała rodzinna firma, dwóch braci, a duże wyzwanie. Między braćmi różnie bywa, ale spokojnie Leo 

i Noah świetnie się rozumieją i uzupełniają umiejętnościami. Korzystaj w zależności od potrzeb 

z doświadczenia obu, bo przy wielu zadaniach konieczna będzie ich pełna współpraca. 

Rodzaj gry: symulator 

Produkowane wersje: PC 

Planowana premiera: Q4 2021 

Planowane: Switch, PS4, XONE, VR 

Planowane demo i kampania Kickstarter 
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Źródło: Emitent 
 

The Pope Power & Sin 

 

 
Źródło: Emitent 

 

Zarys fabularny: 

 

The Pope: Power & Sin gra inspirowana życiem Rodrigo de Borja, który pełnił funkcję papieża w latach 

1492-1503, jako Alexander VI. Gracz wciela się w rolę Papieża, aby wzmocnić władzę Państwa 

Kościelnego, walczyć o duchową i polityczną niezależność od pogan oraz odnowę administracyjnych 

struktur kościelnych. Rządy Aleksandra VI to fala licznych skandali, ekscesów i oznak zepsucia 

moralnego w najwyższych władzach Kościoła.  

 

• Trudne czasy wymagają szybkich, często brutalnych decyzji. Likwiduj heretyków, którzy 

podważają Twoje świętości. 

• Zjednocz Włochy, powiększaj terytorium swojej władzy, ściągaj podatki i zdobywaj bogactwa. 

• Polityka nie zawsze musi być czysta, nie ze wszystkimi trzeba się dogadać. Pamiętaj, że masz 

po swojej stronie Boga, więc każda decyzja może być słuszna. 

• Zbieraj informacje. Każde miejsce jest dobre, korytarze Watykanu czy nawet konfesjonał. Wielu 

chce władzy, chce znaleźć się na twoim miejscu. 

• Zarządzaj podwładnymi, a przede wszystkim dbaj o rodzinę. Zapewnij jej wysokie stanowiska 

i zabezpiecz przyszłość. 

 

W twoich rękach jest nieograniczona władza, jesteś przedstawicielem Boga na Ziemi. 

 

 

 

Rodzaj gry: fabularna/strategia/RPG 

Produkowane wersje: PC 

Planowana premiera: Q1 2022 

Planowane: Mobile, Switch, PS4, XONE 

Planowane demo i kampania Kickstarter 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 17 z 122 

 

Źródło: Emitent 

 

 

Lifeguard Simulator 

 

 
 

Zarys fabularny: 

 

Zostałeś ratownikiem na egzotycznej plaży! To tutaj ściągają setki turystów z całego świata, pięknych 

kobiet, ale też niebezpiecznych typów. Pomimo cudownej przyrody ta praca wcale nie jest tak łatwa, 

jak mogłoby się wydawać. 

 

Stale obserwuj plażę w poszukiwaniu zagrożeń. Uważaj na rekiny, bezmyślnych imprezowiczów, 

pozostawione bez opieki dzieci, nielegalnych handlarzy, zaplątane w sieci foki i wiele, wiele więcej. Nie 

możesz pozwolić sobie na chwilę nieuwagi. Bądź stale gotowy na pomoc. To od szybkości Twojej 

reakcji i sprawności działania zależy zdrowie i życie plażowiczów. 

 

Do Twoich zadań należy również pilnowanie porządku na plaży i w jej okolicach. Za śmiecenie, 

brawurę czy głośne imprezowanie możesz wypisać mandat. Czasem łagodna perswazja nie wystarcza. 

Zadbaj o swoją wieżę ratowniczą. Kupuj nowy ekwipunek, kamery do obserwacji, drony, boje 

ratunkowe i oczywiście sprzęty wodne. To Twoja główna baza, tu będziesz przyjmować zgłoszenia 

z centrali, prowadzić obserwację i uruchamiać akcje ratownicze. 

 

Szybkość, szybkość i jeszcze raz szybkość, to klucz do uratowania ludzkiego życia. W Lifeguard 

Simulator będziesz musiał w mgnieniu oka podejmować trudne decyzje. Przygotuj się również 

na wiele niespodziewanych zwrotów akcji. 

 

Rodzaj gry: symulator 

Produkowane wersje: PC 

Planowana premiera: Q1 2022 

Planowane: Mobile, Switch, PS4, XONE, VR 

Planowane demo i kampania Kickstarter 
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Ratowanie topiących się to Twoje główne zadanie. Przeciętny człowiek wytrzyma bez tlenu 

maksymalnie 5 minut, więc każda sekunda jest na wagę złota. Szczególnie, że odszukanie 

poszkodowanego pod wodą nie jest łatwe. 

 

Bajeczna plaża przyciąga również przestępców, będziesz musiał stanąć na drodze niebezpiecznego 

gangu, który nie przebiera w środkach, by osiągnąć swój cel. 

 

Źródło: Emitent 

 

Camper Flipper 

 

 
Źródło: Emitent 

 

Zarys fabularny: 

 

W pięknych okolicznościach przyrody, rozpocznij swoją przygodę. Czeka na Ciebie wiele 

nieoczywistych niespodzianek. Cóż, życie na wsi nie zaczyna się i nie kończy na pracy. 

 

Kup rozpadającego się kampera albo wyciągnij jednego z tych, które masz za szopą. Pozbądź się rdzy, 

napraw najważniejsze elementy, spawaj, wycinaj blachę, dokręcaj, zainwestuj kupując nowe części. 

Teraz czas na wnętrze, tu jednak trzeba będzie trochę zainwestować. Zamontuj lodówkę, klimatyzację 

i oczywiście wielki telewizor. Popracuj kreatywnie tak by optymalnie wypełnić przestrzeń.  

 

Jazda testowa to pytanie czy kamper sprawdzi się w trudnych warunkach. Zaparkuj na krawędzi 

skarpy, wjedź w ciasne miejsca.  

 

Sprzedaż, to zawsze zagadka, klient na pewno będzie wymagający i znajdzie każdą niedoróbkę. Dasz 

radę i zarobisz kupę forsy, którą zapewne przeznaczysz na Twoje największe hobby. 

Rodzaj gry: symulator 

Produkowane wersje: PC 

Planowana premiera: Q3 2022 

Planowane: Mobile, Switch, PS4, XONE, VR 

Planowane demo i kampania Kickstarter 
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Życie na wsi to życie na wsi, nie samymi kamperami człowiek żyje. Masz swoją wypasioną hodowlę 

kur. Trzeba do nich zaglądać, karmić, trochę posprzątać i pozbierać jajka. Inaczej będzie taki hałas, że 

nie da się pracować. Na głowie masz jeszcze swoją kobietę, która nie raz będzie zawracała Ci głowę. 

Tu decyzję zostawiamy Tobie, czy jej pomożesz, czy grzecznie zjesz niesmaczny obiad… czy wybierzesz 

całkiem inną drogę, może być trudno. 

 

Źródło: Emitent 

 

Specialist’s Vengeance 

 

 
Źródło: Emitent 

 

Zarys fabularny: 

 

Wymierz sprawiedliwość zabójcom. Kiedy syn i mąż Olivii zostają zamordowani przez członków 

kartelu, świat już nie jest taki sam. Specjalistka od efektów specjalnych zmienia się w mściciela. 

Eksperymentuj, twórz i testuj ładunki wybuchowe. Dokładnie zaplanuj zemstę! 

 

Szczęśliwe życie Olivii - specjalistki od efektów specjalnych, pracującej w Hollywood przy 

największych superprodukcjach, zmienia się dramatycznie, gdy zabójcy działający na zlecenie 

potężnego kartelu zabijają jej syna i męża. Ethan i George znaleźli się w niewłaściwym miejscu i czasie. 

Zrozpaczona kobieta nie może liczyć na skorumpowany wymiar sprawiedliwości, dlatego bierze 

sprawy w swoje ręce. Skupiona i metodyczna, nie mająca nic do stracenia, rozpoczyna krwawą zemstę. 

Wykorzystaj swoją bazę testową oraz doświadczenie, łącz substancje, konstruuj bomby, podpinaj 

elektronikę, wyzwalacze, ukrywaj ładunki w niepozornych przedmiotach i nieoczywistych miejscach. 

Umieść ładunki w różnych miejscach w swojej bazie, sprawdzaj ich siłę rażenia na samochodach, 

beczkach, manekinach i innych sprzętach. 

 

Rodzaj gry: symulator/startegia 

Produkowane wersje: PC 

Planowana premiera: Q4 2022 

Planowane: Switch, PS4, XONE, VR 
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Każda akcja musi być dokładnie zaplanowana, sprawdź okolicę, plany budynków. Przy analizie nie 

zapomnij o ochronie, kamerach, psach czy patrolach policji. 

 

Skradaj się, myśl kreatywnie i nieszablonowo. Korzystaj z kamer, drona czy urządzeń szpiegowskich. 

Poczuj smak zemsty. 

 

Źródło: Emitent 

 

Dolphin Trainer VR 

 

 
Źródło: Emitent 

 

Zarys fabularny: 

 

Zostań trenerem delfinów. Rozpocznij szkolenie, zalicz wszystkie zadania, zdobądź certyfikaty 

i rozpocznij pracę w delfinarium. Pracuj, trenuj i baw się z delfinami, pokochaj je. Przejdź szybki kurs, 

poznaj, jak zachowują się wodne zwierzęta. Zdobądź wiedzę jak z nimi współpracować, a nawet jak 

z nimi rozmawiać. 

 

Nurkowanie to podstawa w pracy z delfinami. Przejdź szkolenie. Naucz się korzystać ze sprzętu 

do nurkowania w basenie i otwartych wodach. Zdobądź certyfikat nurka! 

 

Zaliczyłeś szkolenie, masz certyfikat nurka, no to czas na praktyki. Rozpoczynasz pracę sam na sam 

z delfinami. Na początek proste prace: karmienie, mycie, pielęgnacja i trochę zabawy. 

 

Witaj na stanowisku trenera. Pierwsze duże zlecenie - przygotuj nasze delfiny na wielką imprezę. 

Musisz przygotować delfiny do pokazu. Do opanowania jest wiele sztuczek. 

Rodzaj gry: zręcznościowa/casual 

Produkowane wersje: PC VR 

Planowana premiera: Q4 2021 

Planowane: Oculus Quest 

Seria gier relaksacyjnych VR 
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Źródło: Emitent 

 

Different Stories VR 

 

 
Źródło: Emitent 

 

Zarys fabularny: 

 

Relaksacyjna, odprężająca gra, a także trening umysłu. W pływających krainach ukryte są historie. 

Przyjrzyj się i odkrywaj ich tajemnice z przeszłości, rozwiązując wizualne zagadki i łamigłówki. 

 

Wytęż wzrok i słuch! Odkryj tajemnice przepięknych krain. Znajdź różnice, rozwiązuj zagadki, 

wykonuj różne czynności jak :) Uporządkuj światy i poznaj wszystkie historie! 

 

W tej grze poznasz 6 historii, podzielonych na małe fragmenty. Wytężając wzrok oraz umysł, 

zrelaksujesz się przy nastrojowej muzyce. 

 

Źródło: Emitent 

 

  

Rodzaj gry: puzzle/casual 

Produkowane wersje: PC VR 

Planowana premiera: Q3 2021 

Planowane: Oculus Quest 

Seria gier relaksacyjnych VR 
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Wild Jigsaw VR 

 

 
Źródło: Emitent 

 

Zarys fabularny: 

 

Spokojna gra relaksacyjna. Odbuduj świat zwierząt, zobacz zwierzęta w naturalnej skali. Odkrywaj 

nowe światy oraz ich tajemnice. Zobacz, jak wyglądają i jak się zachowują. Wsłuchaj się w naturę.  

 

Młodzi bogowie: Una - dziewczynka, która panuje nad życiem, roślinami, słońcem i wszystkim, 

co rośnie oraz Anu - chłopiec, który posiada destrukcyjne moce niszczące naturę - sztormy, wulkany, 

tornada... Bogowie postanowili zawładnąć nowym światem. Kiedy Anu hulał i popisywał się swoją 

mocą, Una spokojnie tworzyła świat, gdy zapełniła planetę wyspami pełnymi zieleni i pięknych 

krajobrazów postanowiła stworzyć im mieszkańców. Ulepiła z gliny zwierzęta i pozostawiła je 

na słońcu, aby wyschły i nabrały barw. Odpoczywała i czekała na moment, aby dać im życie, 

tymczasem psotnik Anu, z zazdrości rozbił gliniane figurki na drobne kawałki. Teraz Una musi 

poskładać fragmenty w całość, aby w każdej z krain pojawili się mieszkańcy. 

 

Źródło: Emitent 

 

  

Rodzaj gry: puzzle/casual 

Produkowane wersje: PC VR 

Planowana premiera: Q3 2021 

Planowane: Oculus Quest 

Seria gier relaksacyjnych VR 
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Struktura akcjonariatu Spółki: 

 

Struktura akcjonariatu Spółki, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego, 

przedstawia się następująco: 

Lp. 
Imię i nazwisko / nazwa 

akcjonariusza 

Seria 

akcji 

Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

(w proc.) 

Udział  

w głosach 

(w proc.) 

1. 1 PlayWay S.A. A 1 332 500 50,73 50,73 

2. 2 Michał Mazur A 307 500 11,71 11,71 

3. 3 Dariusz Kowalski A 248 500 9,46 9,46 

4. 4 Pozostali A 738 000 28,10 28,10 

5.  Razem  2 626 500  100 100  

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego zbycie Akcji Serii A zostało ograniczone 

(tzw. lock-up) w ramach zobowiązań czterech akcjonariuszy w sprawie czasowego wyłączenia 

zbywalności akcji serii A Forestlight Games S.A. (dalej: „Zobowiązania”), tj.  

1. zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji serii A Forestlight Games S.A. 

zawarte przez PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 13 czerwca 2021 roku na 1.332.500 

akcjach serii A Spółki; 

2. zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji serii A Forestlight Games S.A. 

zawarte przez Michała Mazura w dniu 14 czerwca 2021 roku na 307.500 akcjach serii A Spółki; 

3. zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji serii A Forestlight Games S.A. 

zawarte przez Dariusza Kowalskiego w dniu 14 czerwca 2021 roku na 248.500 akcjach serii A 

Spółki, 

4. zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji serii A Forestlight Games S.A. 

zawarte przez Marcina Sadomskiego w dniu 14 czerwca 2021 roku na 63.000 akcjach serii A 

Spółki. 

 

Ww. akcjonariusze Spółki zobowiązali się wobec Spółki oraz Prosper Capital Dom Maklerski Spółka 

Akcyjna w szczególności do tego, iż nie będą oni bezpośrednio lub pośrednio, oferować, przenosić 

własności, ustanawiać jakiegokolwiek obciążenia, udzielać opcji, zobowiązywać się do zbycia lub 

obciążenia ani też w inny sposób, pośredni lub bezpośredni, rozporządzać żadną z posiadanych przez 

nich na moment zawarcia Zobowiązania akcji serii A.  

 

Powyższe Zobowiązania obowiązują w okresie od dnia zawarcia każdego ze Zobowiązań do dnia 

następującego z upływem 12 (dwunastu) miesięcy liczonych od dnia pierwszego notowania Akcji 

Spółki w ASO („Okres Lock-up”), a z ww. ograniczeniami zbywalności akcji serii A są związane sankcje 

i mechanizm zabezpieczające przed naruszeniem przedmiotowego zobowiązania przez Akcjonariuszy, 

w postaci kary umownej.  
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Struktura akcjonariatu Emitenta po uwzględnieniu emisji Akcji Serii B. 

Lp. 
Imię i nazwisko / nazwa 

akcjonariusza 

Seria 

akcji 

Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

(w proc.) 

Udział  

w głosach 

(w proc.) 

6. 1 PlayWay S.A. A 1 332 500 46,48 46,48 

7. 2 Michał Mazur A 307 500 10,73 10,73 

8. 3 Dariusz Kowalski A 248 500 8,67 8,67 

9. 4 
Pozostali akcjonariusze 

akcji serii A 
A 738 000 25,75 25,75 

10. 5 Akcjonariusze akcji serii B B 240 000 8,37 8,37 

11.  Razem  2 866 500 100 100 

 

 

Grupa kapitałowa Emitenta 

 

Spółka posiada także znaczący udział w innych podmiotach, które realizują spójną strategię 

produkcyjno-wydawniczą. Pomioty te tworzą Grupę kapitałową Emitenta, w ramach której Spółka 

stanowi jednostkę dominującą, a jednostkami zależnymi wchodzącymi w skład Grupy kapitałowej 

Emitenta są: 

1) Pixel Trapps sp. z o. o.; 

2) Motion Spirit sp. z o. o.; 

3) Aurora Studio sp. z o. o. 

 

Pixel Trapps spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

Firma:  Pixel Trapps  

Forma prawna:     spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Kraj siedziby:     Polska 

Siedziba:     Rojewo 

Adres:      Rojewo 10a, 62-065 Rojewo 

KRS:     0000618631 

REGON:     364468764 

NIP:     9950237052 

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:  Emitent posiada 52 proc. udziałów w spółce Pixel 

Trapps sp. z o.o. 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym Spółki:  Emitent posiada 52 proc. głosów w spółce Pixel 

Trapps sp. z o.o. 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 25 z 122 

 

 

Pixel Trapps sp. z o. o. to spółka, która skupia się na grach na urządzenia mobilne. Rynek mobilny 

bardzo różni się od rynku gier wideo na PC i konsole zarówno na etapie tworzenia jak i samej 

sprzedaży czy strategii rozwoju, dlatego Forestlight Games S.A. zdecydowała się zainwestować 

w oddzielny podmiot dedykowany temu rynkowi. Pixel Trapps sp. z o.o. rozwija działalność w trzech 

kierunkach 

• produkcji gier dla platform e-sportu mobilnego (Skillz, Ryu, CelerX) 

• produkcji gier casual i hyper casual we współpracy z wydawcami (Cherrypick, inni) 

• portowanie gier z katalogu Forestlight Games S.A.jak i innych producentów (Wedding 

Designer, The Pope Power & Sin). 

 

Motion Spirit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

Firma:  Motion Spirit 

Forma prawna:     spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Kraj siedziby:     Polska 

Siedziba:     Rojewo 

Adres:      Rojewo 10a, 62-065 Rojewo  

KRS:      0000617119 

REGON:     364410368 

NIP:     9950237000 

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:  Emitent posiada 58 proc. udziałów w spółce Motion 

Spirit sp. z o.o. 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym Spółki:  Emitent posiada 58 proc. głosów w spółce Motion 

Spirit sp. z o.o. 

 

Motion Spirit sp. z o. o. to spółka skupiająca się na produkcji gier dla technologii Virtual Reality 

z segmentu casual i turniejowych, a także przygotowaniu i opracowaniu animacji z użyciem 

technologii motion capture, filmów zarówno na potrzeby Forestlight Games S.A. jak i podmiotów 

zewnętrznych. W produkcji pierwsze gry typu casual, relaksacyjne dedykowane platformie Oculus 

Quest, ale także działające z innymi urządzeniami VR. W planach Motion Spirit sp. z o.o. jest także 

produkcja większych gier w technologii Virtual Reality. Spółka ta podjęła także współpracę 

z doświadczonym producentem gier w tej technologii, firmą Epic VR. 

 

Aurora Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

Firma:  Aurora Studio 

Forma prawna:     spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Kraj siedziby:     Polska 

Siedziba:     Warszawa 
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Adres:      ul. Bluszczańska 76, paw. 6, 00-721 Warszawa 

KRS:      0000651404 

REGON:     366035532 

NIP:     1132924339 

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:  Emitent posiada 50 proc. udziałów w spółce Autora 

Studio sp. z o.o. 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym Spółki:  Emitent posiada 50 proc. głosów w spółce Aurora 

Studio sp. z o.o. 

 

Aurora Studio sp. z o. o. to producent gier z segmentu Indie Premium (AA) specjalizujący się w grach 

fabularnych typu survival, często poruszających także trudne moralne wybory. Współpraca z Aurora 

Studio sp. z o.o. będzie się koncentrowała na działalności doradczej, marketingowej i wydawniczej. 

Aurora Studio sp. z o.o. będzie realizowała własne projekty, których wydawcą będzie Forestlight 

Games S.A.. W chwili obecnej studio pracuje nad autorskim projektem gry survivalowej o roboczym 

tytule HARM, której premiera na platformie Steam w wersji wczesnego dostępu planowana jest 

na koniec roku 2022. 

2. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych 

 

2.1.Podstawa prawna emisji Akcji Serii B 

 

Akcje Serii B zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 8 czerwca 2021 roku (Repertorium A nr 1433/2021) w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji 

otwartej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B oraz w sprawie 

zmiany Statutu Spółki. Przedmiotowa uchwała brzmi jak następuje: 
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2.2. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych 

 

Na podstawie Dokumentu Ofertowego oferuje się 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji 

zwykłych na okaziciela Serii B Forestlight Games S.A. o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) 

każda i łącznej wartości nominalnej 24.000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych). 

 

Akcje Serii B są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w trybie oferty publicznej 

w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy o ofercie publicznej i w sposób wskazany w art. 37a Ustawy o ofercie 

publicznej. Zgodnie z art. 37a Ustawy o ofercie publicznej, udostępnienia do publicznej wiadomości 

prospektu emisyjnego nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto 

emitenta liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia wyniosą nie mniej 

niż 100.000 Euro i mniej niż 1.000.000 Euro, jednakże pod warunkiem udostępnienia dokumentu, 

o którym mowa w art. 37a ustawy o ofercie publicznej. 

 

Niniejszy Dokument Ofertowy został udostępniony na stronie internetowej Emitenta: 

(www.forestlightgames.com), Prosper Capital Dom Maklerski S.A: (www.pcdm.pl) oraz na stronach 

Członków Konsorcjum Dystrybucyjnego. 

 

Informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, 

mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia 

Dokumentu Ofertowego do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po tym 

udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności Dokumentu, będą udostępniane do publicznej 

wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub 

powzięcia o nim informacji, w formie suplementu oraz w sposób, w jaki został udostępniony 

Dokument, tj. na stronie internetowej: (www.forestlightgames.com, www.pcdm.pl oraz na stronach 

Członków Konsorcjum Dystrybucyjnego).  

 

Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu lub 

suplementów w zakresie organizacji lub przeprowadzenia subskrypcji nie mające charakteru 

suplementów Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu 

aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony Dokument. 

 

Dokument Ofertowy nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru 

Finansowego. 

 

Oferta publiczna Akcji Serii B odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumencie Ofertowym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem 

zawierającym informacje o Akcjach Serii B, ich ofercie i Emitencie. 

 

http://www.forestlightgames.com/
http://www.pcdm.pl/
http://www.forestlightgames.com/
http://www.pcdm.pl/
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Oferta publiczna przeprowadzana jest z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 

Zgodnie z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2021 roku.  

Dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni w całości prawa poboru Akcji Serii B. Opinia 

Zarządu dotycząca pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii B została 

zamieszczona w pkt. 2.1.Dokumentu Ofertowego Spółki.  

 

2.3. Osoby, do których kierowana jest oferta 

 

Oferta publiczna kierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie 

posiadających osobowości prawnej, których siedziby, miejsca zamieszkania lub miejsca rezydencji 

podatkowej znajdują się poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Japonią, Kanadą, Związkiem 

Australijskim i innymi krajami, których prawo nie zezwala obywatelom lub rezydentom podatkowym 

na nabywanie instrumentów finansowych w drodze oferty publicznej. 

 

Oferta publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, 

w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien 

zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu 

dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego 

państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności 

związane z nabyciem Akcji Serii B nie narusza przepisów prawa.  

 

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, 

w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, 

Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa 

lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. 

 

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną 

w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. 

z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby działających w imieniu lub na rzecz osób 

zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia Akcji Serii B. 

 

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Ofertowy nie może być traktowany jako 

propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia Akcji Serii B ani jako zamiar pozyskania ofert kupna 

Akcji Serii B w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne 

z obowiązującymi regulacjami. 

 

Dokument Ofertowy ani Akcje Serii B nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani 

notyfikacji w jakimkolwiek państwie - w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 
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2.4. Termin otwarcia i zamknięcia oferty publicznej 

 

Oferta publiczna rozpoczęła się z chwilą udostępnienia do publicznej wiadomości Dokumentu 

Ofertowego. Poszczególne czynności związane z ofertą publiczną będą wykonywane we wskazanych 

poniżej terminach. 

 

 

CZYNNOŚĆ 

 

TERMIN 

Publikacja Dokumentu Ofertowego 16 czerwca 2021 r. 

Przyjmowanie Zapisów na Akcje Serii B 17 czerwca 2021 r. – 2 lipca 2021 r. 

Dzień Przydziału Akcji Serii B 6 lipca 2021 r. 

 

Terminy Oferty Akcji Serii B mogą ulec zmianie.  

 

W przypadku przedłużenia lub skrócenia któregoś z powyższych terminów, przekazanie informacji 

nastąpi nie później niż w dniu upływu pierwotnego terminu. W przypadku przesunięcia któregoś 

z tych terminów na późniejszy okres, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu 

rozpoczęcia biegu pierwotnego terminu. W przypadku skrócenia któregoś z tych terminów lub 

przełożenia go na okres wcześniejszy, stosowna informacja zostanie przekazana niezwłocznie po 

podjęciu takiej decyzji, nie później niż w dniu tego wcześniejszego terminu. Przedłużenie terminu 

przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Dokumentu Ofertowego 

i termin ten nie może być dłuższy, niż trzy miesiące od dnia otwarcia oferty publicznej.  

 

Informacja o zmianie terminów przekazana zostanie w formie komunikatu aktualizującego 

do Dokumentu Ofertowego, podanego do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony 

niniejszy Dokument Ofertowy, czyli na stronie internetowej Emitenta: www.forestlightgames.com 

PCDM: www.pcdm.pl oraz na stronach Członków Konsorcjum Dystrybucyjnego. 

 

2.5. Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem 

 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego oferuje się nie więcej, niż 240.000 (dwieście 

czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B Emitenta o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć 

groszy) zł każda.  

 

Cena emisyjna jednej Akcji wynosi 12,50 zł (dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy). 

Zapisy na Akcje Serii B przyjmowane będą po Cenie emisyjnej. 

 

Jeden Inwestor może złożyć zapis opiewający na co najmniej jedną Akcje Serii B, ale nie więcej, niż 

240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) Akcji Serii B. Każdy Inwestor może złożyć więcej niż jeden 

http://www.forestlightgames.com/
http://www.pcdm.pl/
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Zapis, przy czym każdy z nich nie może być większy, niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) Akcji 

Serii B.  

 

Formularz zapisu może zostać złożony jedynie przez osobę, która zawarła z PCDM lub Członkiem 

Konsorcjum umowę świadczenia usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu 

zleceń nabycia instrumentów finansowych. Zapis złożony przez osobę niespełniającą tych kryteriów 

zostanie uznany za nieważny. 

 

Zapisy na Akcje Serii B Inwestorzy powinni składać w postaci Formularzu zapisu, według wzoru 

określonego w pkt. 6.4. do Dokumentu Ofertowego, bądź odpowiednio w postaci elektronicznej, 

za pośrednictwem odpowiedniego formularza elektronicznego udostępnionego w związku z ofertą 

publiczną w systemie informatycznym PCDM lub Członka Konsorcjum.  

 

Formularze zapisu na Akcje Serii B mogą być składane w następujący sposób: 

-  elektronicznie - poprzez system informatyczny PCDM lub Członka Konsorcjum, 

-  osobiście - w Punkcie Obsługi Klientów PCDM przy ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa lub 

w innym Punkcie Obsługi Klienta spośród wymienionych w Załączniku nr 6.5. do Dokumentu 

Ofertowego lub w innym miejscu, uzgodnionym z PCDM, 

-  osobiście - we wszystkich Punktach Obsługi Klientów członków Konsorcjum których lista zawarta 

jest w Załączniku nr 6.5. do Dokumentu Ofertowego, 

-  korespondencyjnie - poprzez przesłanie podpisanego Formularza zapisu drogą korespondencyjną 

- pocztą lub kurierem na adres PCDM: ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, przy czym Formularz 

zapisu musi zostać dostarczony na adres PCDM najpóźniej do godz. 17:00 ostatniego dnia 

przewidzianego na przyjmowanie zapisów na Akcje Serii B, 

-  telefonicznie, o ile Członek Konsorcjum Dystrybucyjnego udostępnia taką możliwość. 

 

Zapisy składane elektronicznie powinny zostać złożone najpóźniej do godziny 23.59 w ostatnim dniu 

przyjmowania Zapisów. 

 

Zasady i tryb składania zapisów w formie elektronicznie za pośrednictwem Członka Konsorcjum 

podlegają wewnętrznym regulacjom Członka Konsorcjum. 

 

Wykaz wszystkich Punktów Obsługi Klientów przyjmujących Formularze zapisu na Akcje Serii B jest 

zawarty w pkt. 6.5. do Dokumentu Ofertowego. 

 

W każdym z Punktów Obsługi Klientów można uzyskać informację o szczegółowych zasadach 

dokonywania zapisów i ich opłacania. 

 

Składając Formularz zapisu na Akcje Serii B Inwestor albo osoby reprezentujące osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej okazują pracownikowi PCDM dokument 
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tożsamości. W przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej wymagane jest też złożenie odpisu z odpowiedniego rejestru lub aktu zawiązania 

tej jednostki lub innego dokumentu urzędowego, z którego wynika umocowanie osób do 

reprezentowania danej jednostki.  

 

W przypadku Formularzy zapisów dostarczanych korespondencyjnie wymagane jest również 

dołączenie do nich kopii dowodu tożsamości i kopii dodatkowego dokumentu poświadczającego 

tożsamość (zawierającego PESEL lub/i zdjęcie) osób podpisujących Formularz zapisu, a w przypadku 

osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokumentów, 

o których mowa w zdaniu poprzednim. Ich brak spowoduje, że złożony zapis będzie bezskuteczny. 

W przypadku zapisów składanych u Członka Konsorcjum zastosowanie mają zasady identyfikacji 

Klientów przyjęte przez Członka Konsorcjum. 

 

Formularz zapisu na Akcje Serii B składany jest w trzech egzemplarzach (nie dotyczy to złożenia zapisu 

składanego drogą elektroniczną). Jego wzór umieszczony jest w pkt. 6.4. do Dokumentu Ofertowego. 

 

Dopuszczalne jest złożenie Zapisu przez właściwie umocowanego pełnomocnika Inwestora. 

Pełnomocnictwo wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oryginał 

pełnomocnictwa powinien zostać przekazany PCDM lub Członkowi Konsorcjum przyjmującemu 

najpóźniej wraz z Formularzem zapisu na Akcje Serii B. Składając zapis na Akcje Serii B pełnomocnik 

okazuje pracownikowi dokument tożsamości. W przypadku dostarczania Formularza zapisu drogą 

korespondencyjną oryginał pełnomocnictwa powinien zostać dostarczony na adres PCDM najpóźniej 

do godz. 17:00 ostatniego dnia przewidzianego na przyjmowanie zapisów. Wymagane jest również 

dołączenie do niego kopii dowodu tożsamości i kopii dokumentu poświadczającego tożsamość 

zarówno mocodawcy, jak i pełnomocnika. Ich brak spowoduje, że złożony Zapis będzie bezskuteczny. 

Powyższe nie dotyczy Zapisu składanego elektronicznie Systemu PCDM lub systemu Członka 

Konsorcjum, pod warunkiem, że wybrany system i regulacje firmy inwestycyjnej dopuszczają 

działanie przez pełnomocnika w danym systemie. 

 

Zapis składany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym odrębnie na rzecz 

poszczególnych, zarządzanych przez towarzystwo funduszy, są w rozumieniu niniejszego Dokumentu 

Ofertowego zapisami składanymi przez odrębnych Inwestorów. 

 

Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie powinien złożyć Formularz zapisu na 

Akcje Serii B zbiorczo na rzecz poszczególnych klientów, dołączając do Formularza zapisu na Akcje 

Serii B listę Inwestorów zawierającą w odniesieniu do każdego z Inwestorów informacje określone 

odpowiednio Formularzu zapisu na Akcje. 
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Zapis na Akcje Serii B w ofercie publicznej jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać 

jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Serii B albo do 

ogłoszenia o odwołaniu oferty publicznej. 

 

Składając zapis na Akcje Serii B Inwestor lub jego pełnomocnik może złożyć nieodwołalną dyspozycję 

deponowania Akcji Serii B, która umożliwi zapisanie Akcji Serii B na rachunku papierów 

wartościowych Inwestora.  

 

Dyspozycja deponowania Akcji Serii B stanowi część Formularza zapisu na Akcje Serii B. 

 

Inwestor, który nie posiada rachunku papierów wartościowych złoży PCDM bądź Członkowi 

Konsorcjum wymagane przez niego oświadczenia oraz dyspozycję przekazywania pożytków 

z nabytych przez niego Akcji Serii B na rachunek bankowy. 

 

Informacje o szczegółowym zakresie i formie dokumentów wymaganych podczas składania zapisu 

oraz zasady działania przez pełnomocnika będą dostępne w PCDM i u Uczestnika Konsorcjum 

w okresie przyjmowania zapisów na Akcje Serii B. Powyższe informacje dla Klientów Członków 

Konsorcjum Dystrybucyjnego składających zapisy w ich Punktach Obsługi Klientów będą dostępne na 

stronach internetowych Członków Konsorcjum Dystrybucyjnego. 

 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia Formularza zapisu 

ponosi składający zapis. 

 

Nierezydenci RP zamierzający złożyć Zapis na Akcje Oferowane powinni zapoznać się z odpowiednimi 

przepisami kraju swego pochodzenia, a także z informacjami na temat ograniczeń dotyczących 

możliwości oferowania Akcji Oferowanych znajdującymi się w niniejszym Dokumencie. 

 

2.6. Zasady, miejsca i terminy dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania 

wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej 

 

Wpłaty tytułem opłacenia Zapisów na Akcje Serii B winny być dokonywane przelewem na rachunek 

bankowy PCDM nr 20 1020 1026 0000 1002 0197 1514 prowadzony przez PKO BP S.A. lub na 

rachunek bankowy wskazany przez Członka Konsorcjum Dystrybucyjnego, u którego składany jest 

Zapis na Akcje Serii B, nie później niż do ostatniego dnia Przyjmowania Zapisów na Akcje Serii B, 

określonego w pkt 2.4. powyżej, przy czym za chwilę dokonania wpłaty uznaje się moment uznania 

rachunku bankowego PCDM lub Członka Konsorcjum u którego składany jest Zapis na Akcje Serii B. 

 

Zasady dokonywania wpłat tytułem opłacenia Zapisów na Akcje Serii B Członków Konsorcjum będą 

podane do wiadomości Inwestorów składających Zapisy przez poszczególnych Członków Konsorcjum.  
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Wpłaty mogą być przyjmowane nie później niż do końca ostatniego dnia Przyjmowania Zapisów. 

 

Niedokonanie wpłaty w oznaczonych powyżej terminach skutkuje nieprzydzieleniem Akcji Serii B.  

Skutkiem wniesienia wpłaty niepełnej jest przydzielenie takiej liczby Akcji Serii B, która możliwa jest 

do objęcia za wniesioną kwotę z zaokrągleniem w dół.  

 

Inwestorzy mogą opłacać Akcje Serii B dokonując wielokrotnych przelewów, których wartość będzie 

podlegała sumowaniu. 

Tytuł wpłaty powinien zawierać: 

1. numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny), 

2. imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) Inwestora, 

3. adnotację „Wpłata na Akcje Serii B Forestlight Games S.A.”  

 

Wpłata tytułem opłacenia zapisu na Akcje Serii B powinna być dokonana przelewem, z rachunku 

bankowego prowadzonego na rzecz Inwestora lub z rachunku pieniężnego służącego do obsługi 

rachunku papierów wartościowych. 

 

Środki wniesione tytułem wpłaty na Akcje Serii B nie podlegają oprocentowaniu. 

 

2.7. Informacja o uprawnieniach zapisujących się osób do wycofania zgody na subskrypcję akcji 

wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie wycofanie zgody było skuteczne  

 

Zapis na Akcje Serii B jest nieodwołalny za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. 

 

W przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów na Akcje Serii B do publicznej wiadomości 

zostanie udostępniony suplement do Dokumentu Ofertowego zawierający informacje o istotnych 

błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę 

Akcji Serii B dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji 

Serii B, a zaistniałych w okresie od udostępnienia Dokumentu Ofertowego do publicznej wiadomości 

lub o których Emitent powziął wiadomość po udostępnieniu Dokumentu Ofertowego, osoba, która 

złożyła zapis przed udostępnieniem suplementu, może wycofać zgodę na nabycie lub subskrypcję 

Akcji Serii B. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w miejscu złożenia 

Zapisu, w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia udostępnienia suplementu, o ile Emitent nie 

wyznaczy dłuższego terminu. suplement będzie zawierać informację o dacie, do której przysługuje 

prawo wycofania zgody na nabycie Akcji Serii B. 

 

Emitent nie może dokonać przydziału Akcji Serii B wcześniej niż po upływie terminu do wycofania 

zgody przez Inwestora. W związku z tym w przypadku opublikowania suplementu, którego data 

publikacji powodowałaby, że termin do którego przysługuje prawo wycofania zgody przypadałaby 

później, niż termin przydziału Akcji Serii B określony w harmonogramie, termin przydziału Akcji Serii 
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B zostanie stosownie przesunięty a suplement będzie zawierał informacje o zmianie daty przydziału 

oraz wskazywał datę, do której Inwestorom przysługuje prawo wycofania zgody.  

 

Osoby, które nie złożyły oświadczenia o wycofaniu zgody w związku z opublikowaniem suplementem 

do Dokumentu Ofertowego, związane są złożonym zapisem na Akcje Serii B zgodnie z warunkami 

zawartymi w zmienionym suplemencie.  

 

W przypadku wycofania zgody na nabycie lub subskrypcję Akcji Serii B, wpłaty dokonane przez 

Inwestora zostaną niezwłocznie zwrócone, na rachunek bankowy wskazany na Formularzu Zapisu 

w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych, bez żadnych odsetek ani odszkodowań. 

 

2.8. Termin i szczegółowe zasady przydziału akcji 

 

Przydział Akcji Serii B zostanie dokonany w Dniu Przydziału Akcji Serii B, określonym w pkt. 2.4. 

powyżej.  

 

Przydział Akcji Serii B nastąpi w oparciu o poprawnie złożone zapisy i poprawnie dokonane wpłaty 

na Akcje Serii B, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Ofertowym.  

 

Jeżeli liczba Akcji Serii B objętych zapisami, opłaconych i przyjętych do przydziału zgodnie 

z przyjętymi zasadami, wyniesie nie więcej niż liczba Akcji Serii B oferowanych, każdemu Inwestorowi 

składającemu zapis na Akcji Serii B zostanie przydzielona taka liczba Akcji Serii B, na jaką złożył zapis. 

Jeżeli łączna liczba Akcji Serii B objętych złożonymi zapisami, opłaconymi i przyjętymi do przydziału 

zgodnie z przyjętymi zasadami wyniesie więcej niż liczba Akcji Serii B oferowanych, zapisy 

Inwestorów będą podlegać proporcjonalnej redukcji. 

 

Informacja o dokonanym przydziale Akcji Serii B zostanie podana na stronie internetowej Emitenta: 

www.forestlightgames.com, PCDM: www.pcdm.pl oraz na stronach Członków Konsorcjum 

Dystrybucyjnego. 

 

Przydzielenie Akcji Serii B w mniejszej liczbie niż określona w zapisie nie daje podstawy 

do odstąpienia od zapisu. 

 

2.9. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot 

 

Rozliczenie wpłat wniesionych tytułem opłacenia Zapisów na Akcje Serii B będzie dokonane w Dniu 

Przydziału Akcji Serii B, określonym w pkt. 2.4. powyżej.  

 

Zwrotu nadpłaconych kwot PCDM lub Członek Konsorcjum dokona w terminie do 7 (siedmiu) dni 

roboczych bez żadnych odsetek ani odszkodowań.  

http://www.forestlightgames.com/
http://www.pcdm.pl/
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W przypadku wycofania zgody na nabycie Akcji Serii B w związku z udostępnieniem suplementu do 

Dokumentu Ofertowego, dokonane wpłaty zostaną zwrócone takiemu Inwestorowi w terminie 

7 (siedmiu) dni roboczych od daty złożenia oświadczenia na piśmie o wycofaniu zgody.  

 

Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.  

 

Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora w Formularzu 

Zapisu lub rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych. W przypadku 

Członka Konsorcjum NWAI Domu Maklerskiego S.A. zwrot nadpłaconych kwot nastąpi na rachunek, 

z którego został opłacony Zapis na Akcje Serii B. 

 

2.10. Przypadki, w których oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej 

przeprowadzenia 

 

Oferta publiczna nie dochodzi do skutku w przypadku, gdy nie zostanie złożony i opłacone żaden zapis 

na Akcje Serii B.  

 

Emitent może odstąpić od przeprowadzenia Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyny. 

 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej, dokonane przez Inwestorów wpłaty 

na Akcje Serii B zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań w terminie 7 (siedmiu) 

dni roboczych od dnia ogłoszenia o niedojściu oferty publicznej do skutku lub jej odstąpieniu. 

 

2.11. Sposób i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobu i 

terminu zwrotu wpłaconych kwot  

 

Informacja o dojściu lub niedojściu oferty publicznej do skutku zostanie udostępniona do publicznej 

wiadomości w taki sam sposób, w jaki został opublikowany Dokument Ofertowy.  

 

W razie niedojścia oferty publicznej do skutku dokonane wpłaty zostaną zwrócone Inwestorom 

w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty ogłoszenia o niedojściu jej do skutku. 

 

2.12. Sposób i forma ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu  

 

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej lub jej odwołaniu zostanie podana 

do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia o odstąpieniu lub odwołaniu oferty 

publicznej w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy.  
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W przypadku ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzania oferty publicznej po rozpoczęciu 

subskrypcji Akcji Serii B, zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 

7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzania oferty publicznej. 

Informacja o zawieszeniu oferty publicznej Emitent zostanie podana do publicznej wiadomości 

w formie suplementu do Dokumentu Ofertowego w sposób w jaki został udostępniony Dokument 

Ofertowy.  

 

Zwraca się uwagę Inwestorom, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 

Zwrot wpłaconych kwot zostanie dokonany na rachunki bankowe Subskrybentów wskazane 

w złożonych Zapisach 

 

Informacja o zmianie terminów związanych z ofertą publiczną przekazana zostanie w formie 

komunikatu aktualizującego do Dokumentu Ofertowego, podanego do publicznej wiadomości 

w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, czyli na stronie internetowej Spółki: 

www.forestlightgames.com oraz na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl oraz na stronach 

Członków Konsorcjum Dystrybucyjnego. 

 

3. Cele emisji Akcji Serii B 

 

Akcje Serii B będą opłacane wyłącznie gotówką.  

 

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na: 

• zakończenie prac nad produkcją gier The Pope Power & Sin, Rollercoaster Mechanic, Camper 

Flipper oraz Lifeguard Simulator, a także na portowanie ww. gier na inne platformy, w tym 

zwiększenie zespołów (60 % środków pozyskanych z emisji Akcji Serii B); 

• realizację działań marketingowych dotyczących w szczególności gier The Pope Power & Sin, 

Rollercoaster Mechanic, Camper Flipper oraz Lifeguard Simulator (20 % środków pozyskanych z 

emisji Akcji Serii B); 

• przygotowanie preprodukcji i wersji demo dwóch nowych, niezapowiedzianych dotychczas przez 

Emitenta gier (10 % środków pozyskanych z emisji Akcji Serii B); 

• rozwój technologii pozwalającej na uruchomienie w ramach produkcji realizowanych przez 

Emitenta „trybu dla wielu graczy” (10 % środków pozyskanych z emisji Akcji Serii B).  

 

Wskazane powyżej cele emisyjne mogą ulec zmianie lub modyfikacji w zależności od faktycznej 

wysokości pozyskanych środków. 

  

http://www.forestlightgames.com/
http://www.pcdm.pl/


Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 40 z 122 

 

4. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym 

 

Emitent 

 

Firma: Forestlight Games S.A. 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Bluszczańska 76 paw. 6, 00-712 Warszawa 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

 Krajowego Rejestru Sądowego 

Tel. +48 601 292 274  

Internet: www.forestlightgames.com 

E-mail: forestlightgames@gmail.com 

KRS: 0000887767 

REGON: 368311775 

NIP: 6772425524 

 

Emitent odpowiedzialny jest za wszystkie informacje zawarte w Dokumencie: 

 

W imieniu Emitenta działa: 

1/ Tomasz Mazur - Prezes Zarządu. 

 

Działając w imieniu Forestlight Games S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczam, 

że zgodnie z moją wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, 

informacje zawarte w Dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym 

i że w Dokumencie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.  

 

 

 

Tomasz Mazur - Prezes Zarządu 
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5. Czynniki ryzyka 

 

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy 

instrumentów finansowych objętych Dokumentem Ofertowym, a w szczególności czynników 

związanych z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Poniższy spis nie ma charakteru 

zamkniętego, obejmując najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Emitenta należy 

uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane ryzyka, wraz z pozostałymi 

czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze prawdopodobieństwo oraz złożoność działalności 

gospodarczej Emitenta nie zostały w niniejszym Dokumencie opisane, mogą w skrajnych sytuacjach 

skutkować niezrealizowaniem założonych przez inwestora celów inwestycyjnych lub nawet utratą 

części zainwestowanego kapitału. 

 

5.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 

 

Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce i za granicą 

 

Sytuacja gospodarcza w Polsce oraz w krajach, w których Emitent prowadzi działalność ma znaczący 

wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu 

produktów krajowych brutto, nakładów na konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych 

wskaźników o analogicznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową 

Emitenta. W przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej w Polsce oraz w tychże krajach 

ze względu na czynniki zarówno wewnętrzne, jak również zewnętrzne, może nastąpić pogorszenie 

wyników i sytuacji finansowej Emitenta, co może mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez 

Emitenta.  

 

Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji 

 

Biorąc pod uwagę znaczną i trudną do przewidzenia zmienność otoczenia prawnego w krajach, 

w których Emitent prowadzi lub zamierza prowadzić działalność, a także często niską jakość prac 

legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta mogą być zmiany 

przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej, prawa handlowego i prawa podatkowego. Skutkiem wyżej wymienionych, 

niekorzystnych zmian może być ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji 

finansowej Emitenta, a tym samym spadek wartości aktywów Emitenta.  

 

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych 

 

Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów 

i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady 

opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy 
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sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych 

podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów 

podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie 

wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta.  

 

Ryzyko zmian przepisów międzynarodowych 

 

Sektor IT jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki nie tylko krajowej, ale także 

międzynarodowej, co powoduje, iż przepisy Unii Europejskiej oraz innych organizacji 

międzynarodowych w znacznym stopniu regulują funkcjonowanie branży IT. To z kolei powoduje, 

że polskie regulacje prawne są w znacznej mierze odzwierciedleniem przepisów europejskich oraz 

międzynarodowych, co niesie ze sobą element niepewności, co do zmian w tych przepisach 

i konieczność monitorowania aktualnego stanu prawnego jak również tendencji rozwojowych 

europejskich regulacji prawnych. 

 

Ryzyko związane z koniunkturą na rynku gier 

 

Chociaż globalny rynek gier od wielu lat notuje coroczny wzrost, popyt na poszczególne produkty 

uzależniony jest od szeregu czynników wewnętrznych - związanych z branżą mediów oraz czynników 

zewnętrznych. Nie można wykluczyć ryzyka, że koniunktura na rynku gier będzie rozwijać się słabiej 

od przewidywań lub też ulegnie załamaniu. 

 

Ryzyko nielegalnej dystrybucji 

 

Gry należą do produktów, które często są rozpowszechniane nielegalnie, bez zgody producenta 

i wydawcy np. za pośrednictwem Internetu. Takie nielegalne rozpowszechnianie zmniejsza przychody 

uprawnionych dystrybutorów, a co za tym idzie, 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. Opisany czynnik może, jednakże mieć negatywny wpływ na perspektywy 

rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta.  

 

Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń 

 

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. epidemie, pandemie, wojny, ataki 

terrorystyczne lub nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian 

w koniunkturze gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta.  
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Ryzyko związane z procesami konsolidacyjnymi podmiotów konkurencyjnych  

 

Procesy konsolidacyjne zachodzące wśród podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Spółki mogą 

doprowadzić do wzmocnienia pozycji rynkowej tych podmiotów, a co za tym idzie, do osłabienia 

pozycji Spółki na rynku krajowym i międzynarodowym. Większe podmioty dysponują zdecydowanie 

wyższym budżetem na promocję gier, co ma istotne znaczenie dla sukcesu gry.  

 

Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych trendów  

 

Rynek gier komputerowych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Istnieje ryzyko pojawienia 

się nowych, niespodziewanych trendów, w które produkty Spółki nie będą się wpisywać. Niska 

przewidywalność rynku powoduje także, że określony produkt Spółki, np. cechujący się wysoką 

innowacyjnością, może nie trafić w gust konsumentów. Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć 

na działalność operacyjną i wyniki finansowe Spółki.  

 

Ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii  

 

Na działalność Emitenta duży wpływ mają nowe technologie i rozwiązania informatyczne. Rynek 

nowych technologii jest rynkiem szybko rozwijającym się, co powoduje konieczność ciągłego 

monitorowania przez Emitenta pojawiających się tendencji na rynku i szybkiego dostosowywania się 

do wprowadzanych rozwiązań. Istnieje zatem ryzyko niedostosowania się Spółki do zmieniających się 

warunków technologicznych, co może negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną i wyniki 

finansowe Spółki. 

 

Ryzyko związane ze światowymi kampaniami na rzecz aktywnego trybu życia  

 

Swoiste zagrożenie dla produkowanych przez Emitenta gier stanowią ogólnoświatowe kampanie 

walczące z nadmiernym poświęcaniem czasu na rzecz gier komputerowych oraz promujące zdrowy, 

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 gry Spółki, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na jej wyniki finansowe.  

 

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. Niestabilność przepisów prawa i ich wykładni może 

utrudniać prowadzenie działalności gospodarczej.  
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Ze względu na nieograniczony terytorialnie zakres działalności Spółki duży wpływ na jego działalność 

mogą mieć także zmiany przepisów prawa (w szczególności regulacji prawa autorskiego dotyczących 

programów komputerowych, w tym gier) w innych państwach, w tym w Stanach Zjednoczonych.   

 

Ryzyko związane z wpływem pandemii COVID – 19 na działalność Emitenta oraz Grupy kapitałowej 

Emitenta 

 

I kwartał 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu 

krajach, w tym w Polsce. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę zarówno krajową jak 

i światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji, 

jak również wyhamowanie inwestycji inwestorów prywatnych oraz instytucjonalnych mogą mieć 

wpływ na sytuację w roku 2021. Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego, z uwagi 

na dynamiczną sytuację, brak wiedzy dotyczących przyszłych decyzji organów państwowych oraz 

międzynarodowych, a także ich długoterminowego wpływu na gospodarkę Zarząd Emitenta nie ma 

możliwości precyzyjnego określenia wpływu trwającej epidemii na działalność Emitenta.  

 

5.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

 

Ryzyko związane z systemem informatycznym 

 

W procesie produkcji gier komputerowych Emitent korzysta z szeregu rozwiązań w zakresie 

oprogramowania i sprzętu IT. Poza tym, Emitent stosuje szereg zabezpieczeń, prowadzi kopie 

zapasowe na różnych nośnikach, w tym wirtualnych nośnikach w chmurze, oraz stosuje 

oprogramowanie antywirusowe. Niemożliwe jest jednak wykluczenie ryzyka utraty danych, awarii 

sprzętu komputerowego, czy oprogramowania. A przede wszystkich, nie można wykluczyć awarii, 

która mogłaby prowadzić do opóźnienia realizacji projektu lub wielu projektów. Powyżej opisane 

sytuacje mogą mieć negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, sytuację finansową Emitenta oraz 

osiągane przez niego wyniki.  

 

Ryzyko związane z naruszeniem praw własności intelektualnej 

 

Prowadzona przez Emitenta działalność wiąże się z ryzykiem, iż osoby trzecie mogą wejść 

w posiadanie określonych praw własności intelektualnej do rozwiązań wykorzystywanych przez 

Emitenta. Zamiarem Emitenta jest dążenie do uniknięcia takiej sytuacji, w swojej działalności, w której 

naruszałby on prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim poprzez 

wprowadzenie do sprzedaży określonych produktów. Niemożliwe jednak do wykluczenia jest, 

iż w przyszłości mogą pojawić się zarzuty dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej 

podmiotów trzecich, w związku z wprowadzeniem nowych produktów. Zważywszy na to istnieje 

ewentualne ryzyko zapłaty kar i odszkodowań na rzecz takiego podmiotu, co mogłoby negatywnie 

odbić się na sytuacji finansowej Emitenta.  
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Ryzyko związane z ewentualnym niezaakceptowaniem gier przez producentów platformy zamkniętej  

 

Emitent na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego skupia się na realizacji flagowych produkcji, 

jednakże w przyszłości nie wyklucza, iż realizowany model biznesowy może być związany dodatkowo 

z dystrybucją oferowanych produktów poprzez zamknięte platformy gier, m.in. platformę Steam. Gry 

oparte o ten kanał dystrybucji dostępne są na całym świecie w cyfrowej dystrybucji i cieszą się renomą 

bardzo oryginalnych na rynku. Zazwyczaj producenci platform zamkniętych zastrzegają sobie prawo 

do weryfikacji produktu, którego wprowadzenie jest planowane na daną platformę. W przypadku 

korzystania w przyszłości przez Emitenta z tego modelu dystrybucji, istnieje ryzyko braku akceptacji, 

przez danego producenta platformy zamkniętej, produktu, który stworzy Emitent.  

 

Ryzyko utraty kluczowych pracowników 

 

Zakres działań prowadzonych przez Emitenta wymaga zatrudnienia wykwalifikowanych specjalistów, 

którzy swoją wiedzą i umiejętnościami wpływają na satysfakcję społeczności internetowej. Emitent 

nie wyklucza możliwości odejścia aktualnych pracowników, a także możliwych trudności związanych 

z zatrudnieniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Jednocześnie na rynku, pojawia się coraz 

więcej firm prowadzących działalność polegającą na tworzeniu gier. Powoduje to wzrost 

zapotrzebowania na pracowników na rynku lokalnym i co za tym idzie znacznie utrudnia skuteczną 

rekrutację utalentowanego personelu. 

 

Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu  

 

Dla działalności Emitenta istotne znaczenie mają kompetencje oraz know-how osób stanowiących 

zespół pracujący nad określonym produktem, a także kadry zarządzającej i kadry kierowniczej Spółki. 

Odejście osób z wymienionych grup może wiązać się z utratą przez Emitenta wiedzy 

oraz doświadczenia w zakresie profesjonalnego projektowania gier. Utrata członków zespołu 

pracującego nad danym produktem może negatywnie wpłynąć na jakość danej gry oraz na termin 

jej oddania, a co za tym idzie na wynik sprzedaży produktu i wyniki finansowe Spółki.  

 

Ryzyko związane z opóźnieniami w produkcji gier  

 

Produkcja gier jest procesem złożonym i wieloetapowym, zależnym nie tylko od czynnika ludzkiego 

i realizacji kolejnych etapów pracy nad grą, ale także od czynników technicznych oraz wystarczającego 

poziomu finansowania. Niejednokrotnie rozpoczęcie kolejnego etapu produkcji możliwe jest dopiero 

po zakończeniu poprzedniej fazy. Istnieje w związku z tym ryzyko opóźnienia na danym etapie 

produkcji, co dodatkowo może wpłynąć na opóźnienie w ukończeniu całej gry. Niedotrzymanie 

założonego harmonogramu produkcji może spowodować opóźnienie premiery gry, co może mieć 

negatywny wpływ na poziom sprzedaży określonego produktu i uniemożliwić osiągnięcie przez 

Spółkę oczekiwanych wyników finansowych.  
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Ryzyko związane z nieukończonymi projektami  

 

Produkcja gier komputerowych jest procesem wieloetapowym, czego następstwem jest ryzyko 

wystąpienia opóźnień poszczególnych jego faz, co z kolei może przełożyć się na termin realizacji całego 

projektu, a nawet podjęcie decyzji o rezygnacji z danego projektu (rozłożony w czasie cykl 

produkcyjny wymaga uwzględnienia wyników testów przeprowadzanych na różnych grupach 

odbiorców, dokonywania korekt związanych ze zmieniającą się koniunkturą na określone elementy 

treści lub formy przekazu dotyczące różnych form rozrywki). W trakcie roku obrotowego Spółka 

ponosi nakłady na produkcję gier. Wprowadzenie do dystrybucji gier następuje wstępnie na krótko 

przed, a w pełni dopiero po ich ukończeniu. Nie można wykluczyć ryzyka, iż jedna lub kilka 

z rozwijanych aktualnie przez Emitenta gier nie przyniesie spodziewanych przychodów, przyniesie 

je ze znacznym opóźnieniem w stosunku do planu założonego przez Spółkę lub też nie zostanie 

skierowana do dystrybucji czy w ogóle ukończona. Powyższe ryzyko może znaleźć odzwierciedlenie 

w wyniku finansowym Spółki.  

 

Ryzyko nieosiągnięcia przez grę sukcesu rynkowego  

 

Rynek gier komputerowych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Dodatkowo strategia 

rozwoju Spółki zakłada między innymi wyszukiwanie nisz rynkowych i wypełnianie ich nowymi 

produktami. Istnieje w związku z tym ryzyko, że nowe gry Spółki ze względu na czynniki, których 

Spółka nie mogła przewidzieć, nie odniosą sukcesu rynkowego, który pozwoliłby na zwrot kosztów 

poniesionych na produkcję gry lub na dobry wynik finansowy nowego tytułu. Taka sytuacja może 

negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Spółki. Ryzyko to jest wpisane w bieżącą działalność Spółki.  

 

Ryzyko związane ze strukturą przychodów Emitenta 

 

Produkty oferowane przez Emitenta charakteryzują się specyficznym cyklem życia, tzn. przychody 

rosną wraz ze wzrostem popularności, a ta uzyskiwana jest stopniowo po wprowadzeniu danej gry 

do obrotu. Wyniki finansowe Emitenta mogą w początkowym okresie wykazywać znaczne wahania 

pomiędzy poszczególnymi okresami (miesiącami, kwartałami). Utrata jednego z wydawców 

(w przypadku w którym Emitent zawrze umowę z takim wydawcą)/odbiorców może powodować 

znaczne obniżenie przychodów w krótkim terminie, które może być w ocenie Emitenta, trudne 

do zrekompensowania z innych źródeł. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny 

wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Spółki.  
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Ryzyko pogorszenia się wizerunku Spółki  

 

Na wizerunek Emitenta istotny wpływ mają opinie konsumentów, w tym przede wszystkim opinie 

publikowane w Internecie, szczególnie za pośrednictwem wyspecjalizowanych portali recenzujących 

gry. Głównym sposobem dystrybucji produktów są kanały cyfrowe, w związku z czym negatywne 

opinie mogą wpłynąć na utratę zaufania klientów i współpracowników Emitenta oraz na pogorszenie 

jego reputacji. Taka sytuacja wymagałaby od Spółki przeznaczenia dodatkowych środków 

na kampanie marketingowe mające na celu neutralizację negatywnych opinii o Spółce, a także 

mogłaby negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki oraz Grupy kapitałowej Emitenta.  

 

Ryzyko związane z niezrealizowaniem strategii Emitenta   

 

Z uwagi na zdarzenia niezależne od Emitenta, szczególnie natury prawnej, ekonomicznej czy 

społecznej, Emitent 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 Emitent będzie zmuszony 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.  

 

Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi  

 

Wobec Spółki nie toczy się żadne postępowanie sądowe, administracyjne ani sądowo-administracyjne. 

Jednak działalność Emitenta związana ze sprzedażą na rzecz konsumentów gier rodzi potencjalne 

ryzyko związane z ewentualnymi roszczeniami klientów w odniesieniu do sprzedawanych produktów. 

Dodatkowo Emitent jest również stroną wielu umów z zewnętrznymi podmiotami, na podstawie 

których obie strony zobowiązane są do określonych świadczeń. Istnieje w związku z tym ryzyko 

powstania ewentualnych 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.   

 

Ryzyko roszczeń z zakresu praw autorskich  

 

Emitent, nawiązując współpracę z poszczególnymi współpracownikami realizuje prace również 

w wyniku zawierania kontraktów cywilnoprawnych, tj. umów o świadczenie usług czy umów o dzieło. 

W zawieranych przez Spółkę umowach znajdują się odpowiednie klauzule dotyczące nie tylko sposobu 

działania, ale również przeniesienia autorskich praw majątkowych do wykonywanych dzieł 

na Emitenta, jak również zakaz konkurencji czy postanowienia zobowiązujące do zachowania 
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poufności w odniesieniu do wszelkich informacji udostępnionych wykonawcy, a nieupublicznionych 

przez Spółkę. Z uwagi na dużą liczbę umów zawieranych przez Emitenta jak również poprzednika 

prawnego Emitenta zawierających klauzulę przenoszącą prawa autorskie, istnieje zwiększone 

prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka podjęcia prób kwestionowania skuteczności 

nabycia tych praw lub ich części przez Emitenta, a tym samym potencjalne istnieje ryzyko podniesienia 

przez osoby roszczeń prawno-autorskich. Należy bowiem zauważyć, że duża liczba zawieranych 

umów dotyczących przeniesienia praw autorskich zwiększa szansę wystąpienia z roszczeniami 

twórców współpracujących z Emitentem lub realizujących zadania, stanowiących utwory na zlecenie 

Emitenta.  

 

Ryzyko związane z utratą płynności finansowej  

 

Spółka może być narażona na sytuację, w której nie będzie w stanie realizować swoich zobowiązań 

finansowych w momencie ich wymagalności. Ponadto Spółka jest narażona na ryzyko związane 

z nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez platformy internetowe lub przez wydawców, przy 

użyciu których dystrybuowane mogą być produkty Spółki. Takie zjawisko może mieć negatywny 

wpływ na płynność Spółki i powodować m.in. konieczność dokonywania odpisów aktualizujących 

należności. 

 

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. Przerwa w działalności lub utrata danych kluczowych 

dla danego projektu może spowodować niemożność wykonania zobowiązań wynikających 

z aktualnych umów, a nawet utratę posiadanych kontraktów, co może niekorzystnie wpłynąć 

na wyniki finansowe Spółki.  

 

Ryzyko podlegania umów prawu obcemu  

 

Z uwagi na fakt, iż w ramach swojej działalności Emitent może być stroną umów zawieranych 

z podmiotami zagranicznymi istnieje zatem ryzyko powstania pomiędzy Emitentem a właścicielem 

platformy sporu, dla którego prawem właściwym będzie prawo państwa zagranicznego. W sytuacji 

powstania takiego sporu. Spółka może być zmuszona do prowadzenia procesu za granicą, co może 

wiązać się z dodatkowymi kosztami.  
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Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych gier na rynek 

 

Planem Emitenta jest wprowadzanie nowych gier do dystrybucji rynkowej. Z procesem tym związane 

są nakłady na produkcję oraz promocję gry. Czas wymagany na przejście danej gry od producenta 

do ostatecznego użytkownika często ulega wydłużeniu. Podyktowane jest to kontrolami jakości oraz 

testowaniem produktu przed wprowadzeniem go na daną platformę sprzętową. Kolejnym czynnikiem 

wpływającym na ten proces jest fakt, iż gry podlegają ocenie organizacji nadających kategorie wiekowe 

oraz dopuszczających (bądź nie) do dystrybucji w danym kraju. Należy wziąć pod uwagę to, że istnieje 

ryzyko znacznie dłuższej niż zakładano certyfikacji gry Emitenta. Ponadto istnieje zagrożenie, że 

produkt nie przejdzie takowej certyfikacji bądź otrzyma inną niż zakładano kategorię wiekową. Także 

promocja gry może okazać się nietrafiona lub nie przynieść odpowiedniego efektu. Może być to 

związane ze znacznie niższym budżetem na promocję niż optymalny na danym rynku. Ryzykiem jest 

również fakt, że produkt może zostać wprowadzony finalnie na tylko jedną platformę sprzętową.  

 

Ryzyko związane z nie zastrzeżeniem znaku towarowego  

 

Emitent posługuje się znakiem towarowym słowno-graficznymi „Forestlight Games” (Emitent posiada 

wyłączne prawa autorskie do przedmiotowego znaku), na który na dzień sporządzenia niniejszego 

Dokumentu Ofertowego nie zostało udzielone żadne prawo ochronne. Istnieje ryzyko, iż inny podmiot 

posługujący się podobnym znakiem może wystąpić z roszczeniem o zaprzestanie używania znaku 

„Forestlight Games” przez Emitenta. Może to skutkować długotrwałym postępowaniem sądowym 

o ochronę znaku towarowego wytoczonego przez innym podmiot, a nawet zakazem używania 

rzeczonego znaku.  

 

Ryzyko wysokości przychodów osiąganych z ukończonych gier 

 

Produkowana gra nie posiada wartości rynkowej możliwej do oceny w sposób obiektywny przed jej 

wydaniem i zaoferowaniem klientom. Możliwe są jedynie oszacowania biorące pod uwagę krąg 

potencjalnych odbiorców docelowych, jakość produktu, świadomość marki, zasięg dystrybucji 

i marketingu i inne elementy przyjęte jako założenia projektu. Na wysokość sprzedaży, a tym samym 

przychodów trafiających do producenta, może wpływać szereg trudnych do przewidzenia czynników 

takich jak niezapowiedziane pojawienie się konkurencyjnych produktów, zmiana zainteresowania 

rynku daną tematyką, zwiększające się wymagania odbiorców odnośnie jakości produktu, bądź 

zmieniająca się kondycja finansowa społeczeństwa. 

 

Ryzyko konkurencji 

 

Rynek gier jest rynkiem konkurencyjnym. Konsumentom oferowane są liczne produkty, nierzadko 

o podobnej tematyce. Konkurencyjny rynek wymaga pracy nad ciągłym podwyższaniem jakości 

produktów, a także nad szukaniem nowych nisz rynkowych i tematów gier, które mogłyby zaciekawić 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 50 z 122 

 

szeroką grupę odbiorców. Na rynku ciągle pojawiają się nowe produkty, przez co istnieje ryzyko 

spadku zainteresowania określonymi produktami Spółki na rzecz produktów konkurencji. 

 

Ryzyko walutowe 

 

Z tytułu prowadzonej działalności Emitent narażony jest na ryzyko zmienności kursów walutowych. 

Ponieważ sprzedaż produktów Emitenta skierowana jest także na rynki zagraniczne istotna część 

przychodów Emitenta uzyskiwana jest w walutach obcych. W konsekwencji, wartość przychodów 

Grupy Emitenta jest ujemnie skorelowana z wartością polskiej waluty. Aprecjacja złotego względem 

USD i EUR może negatywnie wpłynąć na niektóre prezentowane pozycje sprawozdania finansowego 

Emitenta, w szczególności na przychody ze sprzedaży, co przy stałych kosztach wytworzenia, 

ponoszonych w PLN, może również negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta. Emitent na 

bieżąco analizuje konieczność zastosowania zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym.  

 

Ryzyko związane z pozyskiwaniem środków finansowych 

 

Zarząd Emitenta nie wyklucza, że realizacja strategii rozwoju Emitenta będzie wymagała dodatkowych 

nakładów finansowych. Spółka zamierza je pozyskiwać m, in. w drodze emisji nowych akcji, kredytów 

i pożyczek. Wystąpienie trudności w pozyskaniu finansowania, wydłużenie tego procesu w przyszłości 

jak i ograniczenie alternatywnych źródeł zdobycia funduszy może spowodować spowolnienie rozwoju 

Spółki, niewykorzystanie pojawiąjących się okazji inwestycyjnych, zahamowanie procesu wdrażania 

nowej strategii rozwoju, co w konsekwencji może negatywnie przełożyć się na osiągane wyniki 

finansowe. Spółka zamierza dostosować wdrażanie strategii rozwoju i realizowanie inwestycji 

co do aktualnej sytuacji finansowej i możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych.  

 

Ryzyko związane z produkcją gier zbliżonych do gier konkurencji 

 

Funkcjonalność niektórych produktów Emitenta może wykazywać pewne podobieństwo w stosunku 

do produktów podmiotów konkurencyjnych. Taka sytuacja może prowadzić do zarzutów ze strony 

konkurencji dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej, naruszenia praw autorskich lub 

dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji i wszczęcia postępowań w tym zakresie. Z drugiej 

strony, istnieje ryzyko wytwarzania przez konkurencję gier podobnych do produktów Emitenta. 

Ryzyko wykorzystywania idei Emitenta przez podmioty konkurencyjne związane będzie głównie 

z jego działalnością na rynkach globalnych. Na rynku krajowym obowiązują przepisy Ustawy z dnia 

4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przedmiotem prawa autorskiego 

na gruncie tej ustawy jest utwór, rozumiany jako każdy przejaw działalności twórczej 

o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, 

przeznaczenia i sposobu wytworzenia. Definicja utworu jest więc spełniona w odniesieniu do gier 

wytworzonych przez Emitenta, w konsekwencji czego Emitentowi przysługują prawa autorskiego 

do tych gier. Na gruncie prawa polskiego przysługiwać mu więc będą środki prawne przewidziane 
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do ochrony praw autorskich oraz zapobiegania ich naruszeniom. Istnieje jednak ryzyko, iż analogiczna 

ochrona nie jest zapewniona twórcom gier w ustawodawstwach innych krajów, w których oferowane 

są produkty Emitenta. W szczególności, twórcy gier mogą nie być uważani w niektórych obcych 

systemach prawa za podmioty praw autorskich. W związku z powyższym, możliwe jest długotrwałe 

utrzymywanie się stanu naruszeń praw autorskich Emitenta, wpływające na działalność operacyjną 

i wyniki finansowe Grupy kapitałowej Emitenta. 

 

Ryzyko wprowadzenia nowych platform oraz technologii 

 

Rynek rozrywki elektronicznej jest rynkiem szybko rozwijającym się, w związku z czym nie można 

wykluczyć wprowadzenia nowych technologii i platform dla graczy (np. nowych systemów 

operacyjnych, nowe rodzaje konsol), które szybko staną się popularne wśród graczy. Istnieje ryzyko, 

że Emitent nie będzie miał możliwości produkowania gier na nowe platformy wystarczająco wcześnie, 

by zapewnić zastąpienie wpływów z gier udostępnianych na dotychczasowych platformach wpływami 

z produktów na nowych platformach. Ponadto, w sytuacji wprowadzenia nowych platform, Emitent 

będzie zmuszony do poniesienia dodatkowych kosztów w celu przystosowania produkcji do tych 

platform. Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, 

perspektywy rozwoju, wyniki Grupy Emitenta lub cenę rynkową akcji. 

 

Ryzyko niepromowania gry przez dystrybutorów  

 

Na sprzedaż gier duży wpływ mają wyróżnienia gier 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 gier 

Emitenta, co może wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania określonym produktem Spółki wśród 

konsumentów, a co za tym idzie, na spadek sprzedaży określonego produktu.  

 

Ryzyko związane z brakiem pełnej stabilności sytuacji finansowej Emitenta w przyszłości 

 

Zarząd Spółki wskazuje, iż poziom jednego ze wskaźników ekonomiczno-finansowych Emitenta, 

tj. wskaźników rentowności, w perspektywie czasu, może przyjmować wartości ujemne. W efekcie 

bowiem prowadzonych prac nad podstawowymi produktami Emitenta, Emitent może, w przyszłych 

okresach rozliczeniowych, zanotować stratę netto, na ukształtowanie się której wpływ będzie miała 

w szczególności osiągnięta strata na działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę. 
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5.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

 

Ryzyko związane z opóźnieniem w rozpoczęciu notowań Akcji Serii B 

 

Notowanie Akcji w Alternatywnym systemie obrotu rozpocznie się po wpisaniu do rejestru 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii B oraz po 

uzyskaniu stosownych zgód Organizatora Alternatywnego systemu obrotu. Ewentualne przedłużenie 

się okresu rejestracji Akcji Serii B przez sąd rejestrowy skutkować będzie opóźnieniem rozpoczęcia 

notowań Akcji w stosunku do terminu rozpoczęcia notowań zakładanego przez Emitenta. 

 

Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii B Emitenta 

 

Emisja Akcji Serii B nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy: 

• do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B w terminach określonych w Dokumencie Ofertowym, 

nie zostanie objęta zapisem oraz należycie opłacona przynajmniej jedna Akcja Serii B; 

• Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru do dnia 7 sierpnia 

2021 r.;  

• sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii B. 

 

Wobec powyższego istnieje ryzyko, iż inwestorzy nie nabędą Akcji Serii B, a środki finansowe 

przeznaczone na objęcie akcji będą czasowo zamrożone, natomiast ich zwrot będzie następował bez 

jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 

 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji Serii B uzależniona jest 

także od złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego 

kapitału zakładowego oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, 

określającego wysokość podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie liczby Akcji Serii B 

objętych prawidłowymi zapisami. Oświadczenie to, złożone zgodnie z art 310 k.s.h., w związku z art 

431 §7 k.s.h., powinno określić wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu publicznej subskrypcji 

w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii 

B. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B i tym samym niedojście emisji Akcji 

Serii B do skutku. 

 

Zarząd Emitenta oświadcza, że wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 

emisji Akcji Serii B zostanie złożony do sądu niezwłocznie po przydziale Akcji Serii B i po otrzymaniu 

wszystkich niezbędnych dokumentów od podmiotów przyjmujących zapisy na akcje. 
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Ryzyko związane z powództwem o uchylenie bądź o stwierdzenie nieważności uchwały 

o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B 

 

Zgodnie z art. 422 k.s.h. uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi 

obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być 

zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do 

wytoczenia powództwa przysługuje Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych 

organów, a także akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał 

zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału na walnym 

zgromadzeniu oraz akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie 

w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie 

nieobjętej porządkiem obrad.  

 

Ponadto, zgodnie z art. 425 k.s.h., możliwe jest zaskarżenie przez te same osoby uchwały walnego 

zgromadzenia sprzecznej z ustawą w drodze wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie 

nieważności takiej uchwały.  

 

Spółka podjęła wszelkie wymagane czynności mające na celu zapewnienie zgodności uchwały 

o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B z przepisami prawnymi, Statutem, 

dobrymi obyczajami i interesem Spółki.  

 

Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd 

rejestrowy może jednakże zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy.  

 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta do dnia sporządzenia Dokumentu Ofertowego nie zostało 

złożone przeciwko Emitentowi żadne powództwo w tej sprawie. Spółka nie może jednak zapewnić, że 

nie zostały wytoczone powództwa, o których mowa powyżej.  

 

Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Serii B 

 

Emitent wskazuje, iż wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia Formularza 

zapisu ponosi osoba dokonująca zapisu. Ponadto, niedokonanie wpłaty w określonym terminie 

skutkuje nieważnością zapisu.  

 

Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji 

 

Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać 

znaczącym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą 

od wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji 

inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających 
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na ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu jest niezależnych 

od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie kierunku wahań cen papierów wartościowych 

notowanych w Alternatywnym systemie obrotu, tak w krótkim, jak i w długim terminie, jest przy tym 

bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu 

cechują się mniejszą płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku 

regulowanym. W celu utrzymania płynności obrotu swoimi papierami wartościowymi Emitent 

podpisał umowę o pełnienie roli animatora rynku z podmiotem uprawnionym do pełnienia takiej 

funkcji. 

 

W związku z powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich 

w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym 

przypadku istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny 

ich objęcia. Podobnie istnieje ryzyko, że osoba zainteresowana nabyciem papierów wartościowych 

Emitenta w ramach transakcji zawartej w Alternatywnym systemie obrotu może nie mieć możliwości 

zakupu tych papierów w wybranym przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie 

cenie. 

 

Należy podkreślić, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane w Alternatywnym 

systemie obrotu jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku regulowanym, 

w papiery skarbowe czy też w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego 

wzrostu lub zrównoważonych. 

 

Ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Serii B do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu 

 

Wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu odbywa się na wniosek 

Emitenta. Wprowadzenie Akcji Serii B będzie miało miejsce po spełnieniu odpowiednich warunków, 

wskazanych w uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zgodnie z §5 

Regulaminu Alternatywnego systemu obrotu Organizator Alternatywnego systemu obrotu 

obowiązany jest podjąć uchwałę o wprowadzeniu albo o odmowie wprowadzenia instrumentów 

finansowych do obrotu w alternatywnym systemie w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez 

ich emitenta właściwego wniosku. W przypadku gdy złożony wniosek lub załączone do niego 

dokumenty są niekompletne lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub 

dokumentów, bieg terminu do podjęcia uchwały, o której mowa powyżej, rozpoczyna się od dnia 

uzupełnienia wniosku lub przekazania Organizatorowi Alternatywnego systemu obrotu wymaganych 

informacji, oświadczeń lub dokumentów. Organizator Alternatywnego systemu obrotu 

w porozumieniu z emitentem może określić inny termin wprowadzenia danych instrumentów 

finansowych do obrotu. Nie jest możliwe pełne wykluczenie ryzyka z tym związanego, niemniej na 

dzień opublikowania przedmiotowego Dokumentu, w opinii Emitenta, warunki wprowadzenia 

instrumentów finansowych na rynek NewConnect są spełnione. 
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W przypadku niewprowadzenia Akcji do Alternatywnego systemu obrotu na rynek, akcjonariusz 

Spółki nie będzie mógł zbyć objętych Akcji Serii B Emitenta w obrocie zorganizowanym. Zbycie Akcji 

będzie możliwe wyłącznie w drodze transakcji na rynku niepublicznym, bądź w drodze umów 

cywilnoprawnych. 

 

Ryzyko związane z możliwością przedłużenia terminu do zapisywania się na akcje  

 

Zgodnie z art. 438 § 1 k.s.h. termin do zapisywania się na akcje nie może być dłuższy niż 3 (trzy) 

miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku przedłużenia przez Emitenta terminu 

zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Serii B przesunięciu ulegnie również termin przydziału 

Akcji Serii B, w konsekwencji czego w późniejszym terminie rozpocznie się obrót na GPW Akcjami Serii 

B. Konsekwencją dla inwestorów może być opóźnienie w możliwości rozporządzania instrumentami 

finansowymi, które nabyli, albo gotówką, którą wpłacili.  

 

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu 

w Alternatywnym systemie obrotu 

 

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §11 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może zawiesić obrót instrumentami 

finansowymi: 

1) na wniosek emitenta; 

2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, 

3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 

 

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator Alternatywnego Systemu może określić 

termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, 

na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione 

obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w pkt 2) lub 3) 

w akapicie powyżej. 

 

Zgodnie z §11 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadkach określonych 

przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi 

na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. 

 

Zgodnie z §11 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego 

Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji 

o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 

obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem 

wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na 

rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub 
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instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie 

zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego 

funkcjonowania rynku.  

 

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §12 ust. 1 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może wykluczyć instrumenty 

finansowe z obrotu: 

• na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od 

spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków; 

• jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników; 

• jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie; 

• wskutek otwarcia likwidacji emitenta; 

• wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 

przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić 

odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem 

przekształcenia. 

 

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §12 ust. 2 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator wyklucza instrumenty finansowe 

z obrotu: 

1) w przypadkach określonych przepisami prawa; 

• w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji 

z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, 

• w przypadku akcji – po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia 

o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku 

o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub 

wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania; 

2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona; 

3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów; 

4) w przypadku dłużnych instrumentów finansowych – po uprawomocnieniu się postanowienia 

o ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych lub postanowienia 

o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta 

dłużnych instrumentów finansowych nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie 

kosztów postępowania lub postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego 

ze względu na to, że majątek emitenta dłużnych instrumentów finansowych nie wystarcza lub 

wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania. 

 

Zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem decyzji 

o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator 

Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.  
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Zgodnie z §12 ust. 4 Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe 

niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku 

regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie 

wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego 

ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku 

publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 

Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla 

interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.  

 

Zgodnie z §12a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu 

podejmując decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu obowiązany jest ją uzasadnić, 

a jej kopię wraz z uzasadnieniem przekazać niezwłocznie emitentowi i jego Autoryzowanemu 

Doradcy, za pośrednictwem faksu lub elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi 

Alternatywnego Systemu adres e-mail tego podmiotu.  

 

W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania emitentowi decyzji o wykluczeniu z obrotu emitent 

może złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek uważa się za złożony w dacie 

wpłynięcia oryginału wniosku do kancelarii Organizatora Alternatywnego Systemu.  

 

Organizator Alternatywnego Systemu zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć wniosek o ponowne 

rozpoznanie sprawy, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, po 

uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych 

informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpoznania tego wniosku, rozpoczyna się 

od dnia przekazania wymaganych informacji. Jeżeli Organizator Alternatywnego Systemu uzna, że 

wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić lub 

zmienić zaskarżoną uchwałę, bez zasięgania opinii Rady Giełdy. Decyzja o wykluczeniu z obrotu 

podlega wykonaniu z upływem 5 dni roboczych po upływie terminu do złożenia wniosku o ponowne 

rozpoznanie sprawy, a w przypadku jego złożenia - z upływem 5 dni roboczych od dnia jego 

rozpatrzenia i utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Do czasu upływu tych terminów obrót 

danymi instrumentami finansowymi podlega zawieszeniu.  

 

Ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie tych samych instrumentów 

finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia 

uchwały o ich wykluczeniu z obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy 

- nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie 

utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych 

instrumentów finansowych danego emitenta.  
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Postanowień, o których mowa w §12a ust. 1-5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie 

stosuje się, w przypadku o którym mowa w §12 ust. 1 pkt 1) lub pkt 1a) Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu, chyba że wykluczenie z obrotu uzależnione zostało od spełnienia przez emitenta 

dodatkowych warunków. 

 

Postanowień, o których mowa w §12a ust. 2-5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie 

stosuje się w przypadkach, o których mowa w §12 ust. 2 pkt 1)-4) Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu. 

 

Zgodnie z §17b ust. 1, w przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi 

konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych 

z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator 

Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 

18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. do współdziałania 

Autoryzowanego Doradcy z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków 

informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz monitorowania 

prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków, a także do bieżącego doradzania 

emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych 

w alternatywnym systemie. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni roboczych od dnia 

podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez 

okres co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia.  

 

Zgodnie z §17b ust. 2, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą 

przed upływem okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu podjętej na 

podstawie ust. 1, o którym mowa powyżej emitent zobowiązany jest do zawarcia kolejnej umowy 

z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 

poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w decyzji 

Organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być 

przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym 

Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora Alternatywnego 

Systemu, o której mowa w ust. 1 powyżej. 

 

Zgodnie z §17b ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku niezawarcia przez 

emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia w życie w terminie 20 dni roboczych 

od dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu decyzji w przedmiotowym 

zakresie (§17b ust. 1) albo w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 

poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może 

zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od 

rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa 

z autoryzowanym doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty 
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finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy §12 ust 3. i § 12a stosuje się 

odpowiednio. 

 

Zgodnie z §17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu 

może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszenia przez 

emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, niewykonywania 

lub nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków. W informacji tej Organizator 

Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego emitenta 

obowiązki Autoryzowanego Doradcy. 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu 

w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator 

alternatywnego systemu obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów 

finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu 

wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami 

finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia 

prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu 

dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, 

Komisja może zażądać od firmy inwestycyjnej organizującej alternatywny system obrotu zawieszenia 

obrotu tymi instrumentami finansowymi. 

 

Jednocześnie zgodnie z art. 78 ust. 3 a -3 b) Ustawy o obrocie, w żądaniu, o którym mowa w art. 78 ust. 

3 Ustawy o obrocie Komisja może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin 

ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą 

zachodziły przesłanki, o których mowa w ust. 3. Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, o którym 

mowa w ust. 3, w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia 

prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu 

dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów. 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego 

systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy 

obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu 

lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje 

naruszenie interesów inwestorów. 

 

Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są 

niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 
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Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary 

upomnienia lub kary pieniężnej 

 

Zgodnie z §17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub 

przepisów obowiązujących w Alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, w szczególności te określone 

w §15a i §15b lub §17-17b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego 

Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: 

• upomnieć emitenta; 

• nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł. 

 

Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary 

pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub 

podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności 

może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie 

i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu. 

 

W przypadku, gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal 

nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu, bądź 

nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub 

też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego, o których mowa w akapicie powyżej, Organizator 

Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą 

pieniężną nałożoną na podstawie §17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu nie może przekraczać 50.000 zł. 

 

Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej niezależnie 

od podjęcia, na podstawie właściwych przepisów niniejszego Regulaminu , decyzji o zawieszeniu 

obrotu danymi instrumentami finansowymi lub o ich wykluczeniu z obrotu. 

 

Zgodnie z §17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu 

może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszeniu przez 

emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, niewykonania lub 

nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków lub o nałożeniu kary na emitenta. 

W informacji tej Organizator Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego 

w stosunku do tego emitenta obowiązki Autoryzowanego Doradcy. 
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6. Załączniki 

6.1. Aktualny odpis z KRS Emitenta 
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6.2. Aktualny Statut Emitenta 

 

S T A T U T  

F O R E S T L I G H T  G A M E S   

S P Ó Ł K A  A K C Y J N A  

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą: 

Forestlight Games spółka akcyjna.  

2. Spółka może używać skrótu firmy: Forestlight Games S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.  

 

§ 2. 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Forestlight Games spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000695630.  

§ 3. 

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.  

 

§ 4. 

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

 

§ 5. 

1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa 

i wszelkie inne jednostki organizacyjne. 

2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem 

dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, 

ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub nowozakładanych spółek, a 

także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.  

 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

 

§ 6. 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 

1. PKD 58.21. Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 

2. PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem, 

3. PKD 58.29. Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 

4. PKD 32.40.Z – Produkcja gier i zabawek, 
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5. PKD 47.89. Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i 

targowiskach, 

6. PKD 18.20. Z – Reprodukcja zapisanych nośników informacji, 

7. PKD 46.51. Z – Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, 

8. PKD 47.41. Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

9. PKD 47.65. Z – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

10. PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

internet; 

11. PKD 47.63.Z – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 

12. PKD 82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem, 

13. PKP 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem 

prac chronionych prawem autorskim, 

14. PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami 

i targowiskami.  

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 

1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, 

a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub 

prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych 

warunków. 

 

§ 7. 

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych 

w przepisie art. 417 §4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają 

się na zmianę. 

 

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

 

§ 8. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 262.650,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset 

pięćdziesiąt złotych) i dzielić się będzie na: 

a) 2.626.500 (dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A 

o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. 

2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2 przez 

dotychczasowych wspólników spółki Forestlight Games spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  

 

§ 9. 

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza. 
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§ 91. 

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału 

zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych). 

Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, 

począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych 

z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania 

upoważnienia do rejestru. 

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno 

w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne. 

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady 

niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady 

Nadzorczej. 

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu 

o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić 

prawa poboru akcji w całości lub w części. 

 

IV. ORGANY SPÓŁKI 

 

§ 10. 

Organami Spółki są: 

1. Zarząd, 

2. Rada Nadzorcza, 

3. Walne Zgromadzenie. 

 

A. ZARZĄD SPÓŁKI 

 

§ 11. 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 

2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji 

pozostałych organów Spółki. 

 

§ 12. 

1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż trzech członków.  

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu, 

w tym Prezesa Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2. 

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 

4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.  
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§ 13. 

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy 

nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem 

sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu 

sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności 

Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. 

2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. 

 

§ 14. 

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, W przypadku równości 

głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki. 

2. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, w którym każdy z 

Członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na 

posiedzeniu obecna przynajmniej połowa ogólnej liczby członków Zarządu. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

4. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków 

Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem 

posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny i krótszy termin 

zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza 

siedzibą Spółki. 

5. Uchwały Zarządu Spółki mogą zostać podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo 

powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.  

6. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

7. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w 

Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. 

 

§ 15. 

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest 

Prezes Zarząd samodzielnie, a w przypadku członków Zarządu, wymagane jest współdziałanie dwóch 

członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu 

jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny 

członek Zarządu. 

 

§ 16. 

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje 

Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności 

inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności 

prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. 
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B. RADA NADZORCZA 

 

§ 17. 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności. 

 

§ 18. 

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek 

handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy: 

1. wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz 

o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, 

2. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, 

3. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji. 

 

§ 19. 

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.  

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z tym, iż członków Rady 

Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy 

spółki, o której mowa w §2. 

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Każdy 

Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia funkcji. 

4. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce 

członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada 

Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja). 

5. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji 

Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy 

zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w 

czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady 

na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. 

6. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa 

równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. 

 

§ 20. 

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego 

składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej. 

2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1. 

 

§ 21. 

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku 
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obrotowym. 

2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy 

członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie 

posiedzenia poza granicami Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, 

którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia 

obejmującego zgodę. 

3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć także przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

 

§ 22. 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy 

albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. 

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady 

Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, 

na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku 

niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze 

posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd. 

3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być 

przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego 

członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed 

dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad 

posiedzenia. 

4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej 

może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady 

Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w 

części. 

5. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy 

jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw 

w porządku obrad.  

 

§ 23. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego 

nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej. 

 

§ 24. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. 

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek 

któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach 

dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady 
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Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, 

gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz 

co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. 

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów 

przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej. 

 

§ 25. 

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok 

obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem 

oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a 

także ocenę pracy Rady Nadzorczej. 

2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym 

bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie. 

 

§ 26. 

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej oraz jego wysokość określa uchwała Walnego 

Zgromadzenia.  

 

§ 27. 

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę 

Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie 

wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §24 ust 4. 

 

C. WALNE ZGROMADZENIE 

 

§ 28. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone 

w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach 

niniejszego statutu. 

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa 

rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym 

prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego 

Zgromadzenia. 
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§ 29. 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady 

Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu. 

2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych 

do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. 

 

§ 30. 

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. 

 

§ 31. 

Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym 

uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne 

Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne. 

 

§ 32. 

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca 

na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej 

w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów. 

2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga 

bezwzględnej większości głosów. 

3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub 

akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym 

Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu 

w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany. 

 

§ 33. 

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia 

obrad. 

 

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 

 

§ 34. 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.  

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2021 roku. 

 

 

§ 35. 

1. Kapitały własne Spółki stanowią: 

1/ kapitał zakładowy, 
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2/ kapitał zapasowy, 

3/ kapitały rezerwowe. 

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno 

na początku, jak i w trakcie roku obrotowego. 

 

§ 36. 

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów 

Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy. 

2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym. 

3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do: 

1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy, 

2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 

(sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet. 

4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady 

Nadzorczej. 

 

§ 37. 

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony 

do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 

 

§ 38. 

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian 

za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - 

do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 39. 

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej 

kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych.” 

 

 

------------- 

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:   

 

Statut Emitenta w §91 zawiera postanowienia pozwalające Zarządowi Emitenta na dokonywanie 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w trybie art. 444 k.s.h. (kapitał docelowy) 

w następującym brzmieniu: 
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„§ 91. 

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału 

zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych). 

Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy 

od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem 

wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do 

rejestru. 

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian 

za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne. 

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady 

niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady 

Nadzorczej. 

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu 

o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić 

prawa poboru akcji w całości lub w części.” 

 

Postanowienia Statutu w powyższym zakresie zostały zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11 marca 2021 roku. Wobec powyższego upoważnienie Zarządu 

do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta obowiązuje do dnia 11 marca 2024 

roku.  

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego, Emitent nie wykorzystał ww. uprawnienia. 

W konsekwencji jest on upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału 

zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 40.000 zł.   
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6.3. Informacja o zmianie ujednoliconego aktualnego tekstu Statutu Emitenta 

 

W dniu 8 czerwca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w drodze 

subskrypcji otwartej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B oraz 

w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

 

Zgodnie z treścią ww. uchwały, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki: 

 

a) zmienia się dotychczasową treść §8 ust. 1 Statutu Spółki nadając §8 ust. 1 Statutu Spółki nowe 

następujące brzmienie: 

 

„§ 8. 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 286.650,00 zł (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy 

sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:  

a)2.626.500 (dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości 

nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; 

b) nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 

10 gr (dziesięć groszy) każda.”  

 

b) W §8 Statutu Spółki dodaje się ust. 2a.w następującym brzmieniu: 

„2a. Akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.” 

 

--- 

 

Do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego powyższe zmiany Statutu nie zostały 

wpisane do KRS. 
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6.4. Formularz zapisu na Akcje Serii B 

 

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SERII B FORESTLIGHT GAMES S.A.  

zwany dalej „Formularzem” 

Niniejszy Formularz jest przeznaczony do złożenia Zapisu na Akcje Serii B spółki Forestlight Games S.A. 

z siedzibą w Warszawie („Emitent”), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej 12,50 

zł (dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy), oferowane w drodze oferty publicznej na warunkach 

określonych w Dokumencie Ofertowym opublikowanym 16 czerwca 2021 roku na stronie internetowej 

Emitenta pod adresem www.forestlightgames.com, na stronie internetowej PCDM pod adresem 

www.pcdm.pl oraz na stronach Członków Konsorcjum Dystrybucyjnego („Dokument”). Akcje Serii B 

Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela. Dokument Ofertowy wraz z ewentualnymi suplementami 

i komunikatami aktualizacyjnymi jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje 

o Emitencie, Akcjach Serii B Emitenta oraz ich ofercie publicznej. Terminy pisane z wielkiej litery 

a niezdefiniowane w niniejszym Formularzu mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym. 

Konsekwencją złożenia niniejszego Zapisu i opłacenia go będzie objęcie Akcje Serii B w liczbie, którą określi 

Emitent zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Ofertowym, nie większej niż wskazana w niniejszym 

Zapisie. 

1. Inwestor: 

a) Imię i nazwisko (nazwa osoby prawnej) („Inwestor”): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) Miejsce zamieszkania (siedziba): ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr domu i lokalu : . . . . . . . . . . . . . .  

      kod: . . . - . . . . . miejscowos c : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) Adres do korespondencji:  jak wyz ej  inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d)  Rodzaj, seria i numer oraz data waz nos ci dowodu toz samos ci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

e) PESEL/data urodzenia dla obywatela pan stwa innego niz  Rzeczpospolita Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

f) KRS: . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  REGON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

g)  Status dewizowy:  rezydent   nierezydent  

2.  Osoba fizyczna działająca w imieniu Inwestora: 

a) Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) Miejsce zamieszkania: ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr domu i mieszkania : . . . . . . . .  

   kod: . . . - . . . . . miejscowos c : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) Adres do korespondencji:  jak wyz ej  inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d)  Rodzaj, seria i numer dowodu toz samos ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr PESEL . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. Cena emisyjna: 12,50 zł  

4. Liczba Akcji Serii B objętych zapisem: . . . . . . . . . . , słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

http://www.forestlightgames.com/
http://www.pcdm.pl/
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5. Kwota wpłaty na akcje: . . . . . .  . . . . . . . . zł . . . . . gr, słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  

6. Forma wpłaty: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  

7. Rachunek, na kto ry ma zostac  dokonany zwrot s rodko w:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  prowadzony przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uwaga: 

Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia Formularza zapisu ponosi Inwestor. 

Oświadczenie Inwestora: 

• Niniejszym oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią Dokumentu, że treść ta jest dla mnie zrozumiała oraz że 
akceptuję warunki Oferty Akcji Serii B. Równocześnie oświadczam, że otrzymałem dostęp do treści Statutu 
Emitenta i akceptuję jego brzmienie. 

• Wyrażam zgodę na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Serii B, niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, 
przy czym nieprzydzielenie Akcji Serii B lub przydzielenie ich w liczbie mniejszej może nastąpić wyłącznie 
w następstwie zastosowania zasad przydziału Akcji Serii B opisanych w Dokumencie Ofertowym.  

• Oświadczam, że dane osobowe w Formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie a także, że zapoznałem/am się 
z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Emitenta, PCDM oraz Członków Konsorcjum Dystrybucyjnego 
oraz wskazanymi poniżej. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane osobowe mogą zostać 
przekazane i przetwarzane przez Emitenta, PCDM, Członków Konsorcjum Dystrybucyjnego i inne podmioty 
i instytucje w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty, dokonania przydziału, wprowadzenia Akcji do 
obrotu i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz na rachunkach papierów 
wartościowych, w szczególności przez firmy inwestycyjne, na których rachunkach zostaną zapisane Akcje oraz 
upoważniam te podmioty i instytucje do otrzymania i przetwarzania tych informacji. 

• Oświadczam, że złożenie niniejszego zapisu nie narusza umów, przepisów prawa, decyzji administracyjnych lub 
orzeczeń sądów lub organów władzy państwowej dotyczących mojej osoby lub jakiejkolwiek części mojego 
majątku.  

• Jestem świadomy, że złożenie zapisu objęte jest usługą przyjmowania i przekazywania zleceń. Zapis uznaje się za 
złożony w sposób skuteczny, jeżeli Inwestor prawidłowo wypełni Formularz zapisu oraz dokona wpłaty środków 
pieniężnych tytułem opłacenia zapisu, zgodnie z zasadami przyjętym w Dokumencie Ofertowym, tj. poprzez wpłatę 
kwoty stanowiącej iloczyn Ceny emisyjnej jednej Akcji Serii B i liczby Akcji Serii B, na które dokonuje zapisu 
i ewentualnej prowizji pobieranej przez Członka Konsorcjum Dystrybucyjnego, tj. …. [adres podmiotu 
przyjmującego Zapis] 

• Zapoznałem się z treścią Dokumentu Ofertowego, a w szczególności czynników ryzyka, które opisane zostały 
w Rozdziale V Dokumentu Ofertowego. Rozumiem i akceptuję ryzyka związane z inwestowaniem w Akcje Serii B. 
Jestem świadomy faktu, że inwestycja w akcje wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym i może prowadzić do utraty 
zainwestowanego kapitału.  

• Jestem świadomy, że zapis na Akcje Serii B jest bezwarunkowy, nie może zawierać zastrzeżeń i jest nieodwołalny 

w okresie, w którym Inwestor jest związany zapisem, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Dokumencie 

Ofertowym.  

• Oświadczam, że jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem 

rezydentem, może wziąć udział w Ofercie Akcji Serii B. Nie składam niniejszego Zapisu w wyniku „działań 

nakierowanych na sprzedaż” (ang. „directed selling efforts”), jak zdefiniowano w Regulacji S uchwalonej na 

podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. „United States Securities Act 

of 1933”, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") („Regulacja S”) oraz nie znajduję się na terytorium 

Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz nie działam w imieniu jakiejkolwiek osoby znajdującej się w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki, a także nie jestem i nie działam na rzecz „U.S. persons” zgodnie z definicją zawartą w sekcji 

902 (k) (1) Regulacji S i nie składam zapisu w ramach „transakcji zagranicznej” (ang. „offshore transaction”) jak 

zdefiniowano w i w oparciu o Regulację S. 

• Jestem świadomy, że PCDM oraz Członkowie Konsorcjum Dystrybucyjnego jako podmioty przyjmujące Zapisy 
otrzymają od Emitenta wynagrodzenie, które powiązane jest z liczbą wyemitowanych Akcji Serii B oraz wysokością 
Ceny emisyjnej, gdzie wynagrodzenie podmiotu przyjmującego Zapisy jest tym wyższe im wyższy jest wolumen 
Akcji Serii B, na które zapisy zostaną złożone za pośrednictwem podmiotu przyjmującego Zapisy. 
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – 

dalej RODO − informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Emitent, a w przypadku nieposiadania 

rachunku papierów wartościowych i zapisania Akcji Serii B w rejestrze sponsora emisji w rozumieniu Regulaminu 

KDPW prowadzonym przez PCDM, również  PCDM. Administratorzy Danych Osobowych przetwarzają Państwa dane 

osobowe, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, związanej z przeprowadzaną ofertą Akcji (na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych 

wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego 

z przeprowadzeniem oferty Akcji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

przysługują Państwu następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do 

sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 4) 

prawo do przenoszenia danych; 5) Prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie to nie 

wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 6) 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Potwierdzam, że 

zostałem poinformowany, że moje dane osobowe mogą zostać przekazane i przetwarzane przez Emitenta, Członków 

Konsorcjum Dystrybucyjnego i inne podmioty i instytucje w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty, 

dokonania przydziału, wprowadzenia Akcji do obrotu i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 

S.A. oraz na rachunkach papierów wartościowych, w szczególności przez firmy inwestycyjne, na których rachunkach 

zostaną zapisane Akcje oraz upoważniam te podmioty i instytucje do otrzymania i przetwarzania tych informacji. 

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po 

tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić 

administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora. 

 
 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 Data i podpis składającego Zapis                                                               Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego Zapis 

 

 

 

 

Dyspozycja Deponowania Akcji Serii B Emitenta 

 

Ja niżej podpisany/podpisana proszę o zdeponowanie Akcji Serii B Emitenta na rachunku papierów wartościowych nr: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

prowadzonym przez: (pełna nazwa domu maklerskiego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Oświadczam, że jestem posiadaczem wskazanego powyżej rachunku papierów wartościowych i wyrażam zgodę na 

zdeponowanie wszystkich Akcji Serii B Emitenta na tym rachunku papierów wartościowych. Jestem świadomy, że 

w przypadku braku wskazania rachunku papierów wartościowych, na którym mają zostać zapisane Akcje Serii B 

Emitenta, zostaną one zapisane w rejestrze sponsora emisji. 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Data i podpis składającego Dyspozycję                                                         Data, pieczęć, podpis przyjmującego Dyspozycję 
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6.5. Wykaz punktów przyjmowania zapisów na Akcje Serii B 

 

Wykaz Punktów Obsługi Klientów Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

Lp.  Miejscowość  Adres 

1 Warszawa  ul. Waryńskiego 3A 

2 Toruń ul. Żółkiewskiego 10 

3 Warszawa - Agent Firmy Inwestycyjnej ul. Emilii Plater 53 

4 Wrocław - Agent Firmy Inwestycyjnej ul. Kurkowa 8 

5 Wrocław - Agent Firmy Inwestycyjnej ul. Walońska 7/66  

6 Warszawa - Agent Firmy Inwestycyjnej   ul. Złota 59 (VI piętro) 

7 Poznań - Agent Firmy Inwestycyjnej ul. Wodna 15/18 

8 Poznań – Agent Firmy Inwestycyjnej  ul. Dąbrowskiego 49/13 

 

Wykaz Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A. 

Lp.  Miejscowość  Adres 

1 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 7/4 

2 Gdańsk 
Al. Grunwaldzka 472C, Budynek 
Oliwia Star, parter 

3 Katowice ul. Warszawska 29/2 

4 Kraków ul. Królewska 57 

5 Łódź   ul. Sienkiewicza 82/84 

6 Poznań  

Stary Browar  
(Budynek Słodowni, poziom +2, 
lokal 3) 
Ul. Półwiejska 42 

7 Warszawa  Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C 

8 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 

 

Wykaz Punktów Obsługi Klientów NWAI DM S.A. 

Platforma inwestycyjna eNWAI.pl (www.enwai.pl ) 

 

http://www.enwai.pl/
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7. Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 

grudnia 2020 roku 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego, sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 1 

stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku nie zostało zatwierdzone przez Walne 

Zgromadzenie.  

 

 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 83 z 122 

 

 

 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 84 z 122 

 

 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 85 z 122 

 

 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 86 z 122 

 

 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 87 z 122 

 

 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 88 z 122 

 

 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 89 z 122 

 

 

 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 90 z 122 

 

 

 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 91 z 122 

 

 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 92 z 122 

 

 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 93 z 122 

 

 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 94 z 122 

 

 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 95 z 122 

 

 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 96 z 122 

 

 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 97 z 122 

 

 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 98 z 122 

 

 

 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 99 z 122 

 

 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 100 z 122 

 

 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 101 z 122 

 

 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 102 z 122 

 

 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 103 z 122 

 

 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 104 z 122 

 

 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 105 z 122 

 

 

 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 106 z 122 

 

 

 

 



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 107 z 122 

 

 

  



Dokument Ofertowy Forestlight Games S.A. 

 

strona 108 z 122 

 

 

8. Sprawozdanie z badania przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdania 

finansowego Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku 
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9. Sprawozdanie zarządu z działalności Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 

dnia 31 grudnia 2020 roku 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego, sprawozdanie zarządu z działalności Emitenta za 

okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku nie zostało zatwierdzone przez 

Walne Zgromadzenie.  
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10. Definicje i objaśnienia skrótów 

 

Lp. Termin / skrót Definicja / objaśnienie 

1.  Akcje Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Emitenta 

2.  Akcje Serii B, Akcje 

Oferowane 

Nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na 

okaziciela Serii B Emitenta o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć 

groszy) każda będących przedmiotem oferty publicznej 

3.  Cena emisyjna Cena po jakiej nastąpi objęcie Akcji Serii B w ofercie publicznej. 

Cena emisyjna wynosi 12,50 zł 

4.  Alternatywny system 

obrotu lub ASO 

Rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

5.  Członek Konsorcjum 

Dystrybucyjnego, 

Członek Konsorcjum 

Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie oraz NWAI Dom 

Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie działający w zakresie 

przyjmowania Zapisów na Akcje Serii B 

6.  Emitent lub Spółka Forestlight Games S.A. z siedzibą w Warszawie 

7.  Euro Jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

8.  Giełda lub GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą 

w Warszawie 

9.  Inwestor, Subskrybent Osoba składająca Zapis na Akcje Serii B 

10.  Krajowy Depozyt 

lub KDPW 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w 

Warszawie 

11.  k.k. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 

553 z późn. zm.) 

12.  k.s.h. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych 

(Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) 

13.  Komisja lub KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

14.  Konsorcjum Konsorcjum utworzone przez PCDM – jako lidera konsorcjum  

składający się z uczestników uprawnionych do oferowania, 

przyjmowania zapisów na akcję 

15.  Dokument Ofertowy, 

Dokument 

Niniejszy dokument przygotowany na potrzeby przeprowadzenia 

oferty publicznej Akcji Serii B 

16.  NewConnect Rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

17.  Obrót na NewConnect  Obrót na NewConnect to jest w alternatywnym systemie obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A.  

18.  Oferta, oferta publiczna Oferta objęcia Akcji Serii B na zasadach określonych w Dokumencie 

19.  Podmiot pośredniczący Prosper Capital Dom Maklerski S.A. - firma inwestycyjna 

pośrednicząca w ofercie publicznej 
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20.  Organizator 

Alternatywnego Systemu 

Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą 

w Warszawie 

21.  PCDM Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie  

ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, KRS: 0000065126 - firma 

inwestycyjna pośrednicząca w ofercie publicznej 

22.  Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta 

23.  Regulamin 

Alternatywnego Systemu 

Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony uchwałą nr 

147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. z dnia 1 marca 2007 roku z późn. zm.  

24.  Rozporządzenie w 

sprawie koncentracji 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 

roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców 

25.  Statut Statut Emitenta 

26.  Ustawa o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1417 - tekst jednolity 

ze zmianami) 

27.  Ustawa o obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 – tekst jednolity 

ze zmianami) 

28.  Ustawa o ochronie 

konkurencji  

i konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369 – tekst jednolity 

ze zmianami) 

29.  Ustawa o ofercie 

publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

623 - tekst jednolity ze zmianami) 

30.  Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 – tekst jednolity ze zmianami 

31.  Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 - tekst jednolity ze zmianami) 

32.  Ustawa o podatku od 

czynności 

cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1519 – tekst jednolity) 

33.  Ustawa o podatku od 

spadków i darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 644 - tekst jednolity ze zmianami) 

34.  Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 poz. 330) 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanjtgu3tk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmrtgu3da
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmbzg42dk
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35.  Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 900 – tekst jednolity ze zmianami) 

36.  Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Emitenta 

37.  Zapis Zapis złożony przez Inwestora na Akcje Serii B 

38.  Zarząd Zarząd Emitenta 

 

 


