Prezentacja inwestorska
Warszawa 2020

O SPÓŁCE
Grupa Gaming Factory prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując
się w zakresie produkcji i dystrybucji gier o zróżnicowanej tematyce, głównie
na platformy PC oraz konsole Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One.
Celem spółki jest współfinansowanie i produkcja dużej liczby nisko i średniobudżetowych projektów. Studio tworzy i wydaje symulatory, gry przygodowe,
gry akcji, tycoon.

Mateusz Adamkiewicz

Gaming Factory posiada stabilną pozycję na rynku gier
komputerowych i poprzez zwiększanie skali działalności
planuje zostać istotnym graczem na rynku
deweloperów i wydawców gier.

Prezes Zarządu

Łukasz Bajno
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Gaming Factory do połowy 2019 budowała grupę kapitałową celem zdobycia odpowiedniego doświadczenia, know-how
i zasobów ludzkich dla dalszego rozwoju Spółki. Dziś proces ten został już zakończony.

Nawiązywanie współpracy z zespołami deweloperskimi

4Q 2017

1Q - 2Q 2018

3Q - 4Q 2018

2Q 2019

2Q 2019

Zawiązanie
Gaming Factory

Nawiązanie współpracy
z pierwszymi zespołami
deweloperskimi

Rozwój współpracy
z kolejnymi
deweloperami gier

Zawarcie z Pyramid
Games umowy na
produkcję gry
ZooKeeper

Zawarcie z Art Games Studio
umowy ramowej dotyczącej
współfinansowania gier

Podpisanie ramowej
umowy o współpracy
z wydawcą gier
Ultimate Games S.A.

Zawarcie umowy o
współpracy z
Art Games Studio

4Q 2017

3Q 2018

Zawarcie z Live
Motion Games
umowy na produkcję
gry Bakery Simulator

1Q 2019

Zawarcie z Red Dev
Studio umowy na
produkcję gry Zone
Anomaly

2Q 2019

2Q 2019
Przejęcie kontroli nad Black
Rose Projects, portującą
gry na konsole Nintendo
Switch, Xbox i PlayStation

Zawarcie umowy na
współpracę przy
produkcji 30 gier z
Ultimate Games S.A.

Zawarcie umowy
z twórcami, na
produkcję gry
Electrician Simulator

2Q 2019

3Q 2019

Długoterminowa współpraca z Ultimate Games S.A.

3Q 2019

1Q 2020

Objęcie 77,01%
udziałów Silver Lynx
Games, producenta
gier planszowych

Premiera gier
Pangeon
i Bug Academy
w wersji na PC

Zawiązanie z Ultimate
Games S.A. oraz
osobą fizyczną spółki
Ultimate VR

4Q 2019

Zebranie na platformie
Kickstarter 43 tys. GBP dla
planszowej gry Down to Hell
przez Silver Lynx Games

2Q 2020

MODEL BIZNESOWY
Marketing

Produkcja gier

Portowanie gier (Black Rose Projects)

Korzystanie z doświadczeń wydawcy
Ultimate Games w symulatorach,
w zakresie marketingu
i wydawania gier

Aktywne poszukiwanie
atrakcyjnych pomysłów na gry, dla
których Gaming Factory mógłby
być finansującym i wydawcą

Poszukiwanie na rynku atrakcyjnych gier do
portowania oraz portowanie własnych gier
na konsole Nintendo Switch,
PlayStation 4 i Xbox One

Stopniowe usamodzielnianie się
w roli wydawcy, rozwój własnego
działu marketingu (w pełnym
zakresie)
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Gaming Factory planuje rozwój poprzez zwiększanie skali działalności. Spółka zamierza
wydać ponad 30 gier na PC w okresie 3 lat, które będą portowane na kolejne platformy

STRATEGIA ROZWOJU

Wydawanie nisko i średniobudżetowych gier w liczbie
6-15 rocznie

Produkcja lepszych jakościowo
gier, w tym skupienie się na
grach własnych, które odniosły
sukces oraz rozwijanie
ich licencji

Zwiększenie bazy
współpracujących zespołów
deweloperskich

Poszerzenie kanałów
dystrybucji na PlayStation
Store, Microsoft Store, GOG,
platformę VR

Gaming Factory zbudowała
grupę kapitałową o bogatym
doświadczeniu, know-how i
zasobach ludzkich dla dalszego
rozwoju Spółki.
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Zwiększanie bazy odbiorców
dla wydawanych gier

Rozwój własnego działu
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CO NAS WYRÓŻNIA

Know-How

Specjalistyczna wiedza na
temat produkcji, wydawania
i działania rynku gier wideo

Proces produkcji
poprzedzony badaniem
rynku, ograniczone ryzyko
niewypałów

Duże doświadczenie we
współpracy z wieloma
zespołami deweloperskimi

Marketing

Pełny portfel przyszłych
produkcji, plan premier
zaplanowany do końca 2021

Produkowanie i wydawanie
gier na kilku platformach
sprzętowych

Silne wsparcie Ultimate
Games, jako wydawcy gier

Produkowanie i wydawanie
gier z różnych gatunków

Ograniczone ryzyko
finansowania gier, brak
konieczności ciągłego
ponoszenia kosztów stałych
zespołów

Duża dywersyfikacja
zespołów deweloperskich

Niskie koszty produkcji gier

Niskie własne koszty
działalności

Posiadanie aktywów
finansowych, potencjalnego
źródła finansowania gier

Dywersyfikacja

Finanse

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ
Gaming Factory od 2019 tworzy Grupę ze spółkami, które uzupełniają działalność o portowanie
gier na platformy Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, VR oraz produkcję gier planszowych.

Silver Lynx Games

Black Rose Projects

77,01%

50,50%

producent i wydawca
gier planszowych

porting gier
na Nintendo
Switch, Xbox One,
PlayStation 4

Ultimate VR

45%

dostosowanie gry do
urządzeń VR (wirtualna
rzeczywistość)
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KLUCZOWI
PARTNERZY

W dwa lata Gaming Factory nawiązało relacje z ponad 25 zespołami deweloperskimi oraz
osobami fizycznymi, obecnie pracującymi nad kilkudziesięcioma tytułami

Mr Ciastku
5 produkcji

4 produkcje

2 produkcje

2 produkcje

2 produkcje

1 produkcja

1 produkcja

2 produkcje

1 produkcja

1 produkcja

1 produkcja

1 produkcja

The Epic
Lore

RG Crew

1 produkcja

1 produkcja

Cross
Minded
1 produkcja

1 produkcja

Mind
Blast
2 produkcje

Ultimate VR
1 produkcja

1 produkcja

1 produkcja

3 produkcje

1 produkcja

+ osoby
fizyczne
1 produkcja

GRY
Gaming Factory specjalizuje
się w produkcji
i wydawnictwie gier na PC
i konsole o zróżnicowanej
tematyce, między innymi
symulatorów, gier
przygodowych, akcji czy
tycoon. Gaming Factory
uczestniczy w sprzedaży
7 gier, samemu będąc
współwydawcą
części gier.

Bad Dream: Fever

Bouncy Bob 2

Escape Doodland

Gra przygodowa point &
click, w której gracz trafia
do świata opanowanego
przez zarazę. Zadaniem
gracza jest uratowanie
przynajmniej jednej osoby,
unikając zabójczego
atramentu, nie pozwalając
zainfekować siebie
gorączką umysłu.

Bouncy Bob 2 to to
gra kooperacyjna dla
maksymalnie 4 graczy.
Gracze mają możliwość
wyboru jednej z 12 różnych
postaci, a następnie
bawienia się w jednym z
trybów gry, takich jak Tower
Challenge, Swarm, Blender
czy Volleyball.

Gra platformowa
osadzoną w groteskowym,
bazgrołowym świecie,
stworzonym na zeszytowej
kartce. Zostaje on
nawiedzony przez potwora
który rozkochał się w
smaku mieszkańców tych
ziem. Gracz musi biec i
uciekać tak szybko jak
potrafi.

GRY

Bug Academy

Grave Keeper

Pangeon

Unlucky Seven

Gra, w której użytkownik
steruje rojem małych
owadów i próbuje
przeprowadzić je przez
serię 30 lekcji i ćwiczeń.
Gracz ma możliwość
przebijania się przez ściany
podczas dostarczania
lodówek, wysyłania rakiety
w kosmos i łapania duchów

Gra ,w której gracz
wciela się w łowcę
nagród polującego
na zombie, szkielety
i demony. Rozgrywkę
charakteryzuje wysoka
dynamika, zróżnicowane
misje, wiele rodzajów
przeciwników oraz system
rozwoju przedmiotów i
umiejętności

Gra dla jednego gracza
inspirowana klasyką
lochów, której celem jest
pokonanie wszystkich
potworów i ocalenia świata
przed potencjalną tragedią.
Gra zawiera 8 poziomów,
różniących się wyglądem,
wrogami, oraz bronią do
wykorzystania

Gra zabiera gracza w
spacer po pixelartowym
świcie, opowiada o miłości,
nienawiści i wilczym
apetycie na ludzkie
mięso. Rozgrywka jest
prowadzona w trybie
widoku bocznego, posiada
wiele interaktywnych
elementów, przedmiotów
oraz dialogów, niezbędnych
do wykonania misji.

PLANOWANE PRODUKCJE
NA PC I KONSOLE
Ponad 300 tys. osób zapisało się na Wishlisty dla 12 najważniejszych gier
produkowanych przez spółkę. Łącznie na wszystkie planowane do wydania gry
zapisanych jest już ponad 400 tys. osób.

PLANOWANE PRODUKCJE 1/3
			

Rola GF
producent
producent
3Q 2020 Bakery Simulator			
producent
3Q 2020 Anthology of fear			
producent
3Q 2020 ZooKeeper			
producent
3Q 2020 City Eye				
producent
3Q 2020 Gallic Wars - Battle Simulator
wydawca
3Q 2020 Farming Life			
producent
producent
4Q 2020 Fat[EX] Courier Simulator		
4Q 2020 Sailor Simulator			
producent
4Q 2020 Electrician Simulator		
producent
4Q 2020 Ironsmith Medieval Simulator
producent
4Q 2020 Castle Flipper			
producent
4Q 2020 Disturbing Forest			
producent
4Q 2020 Narco Tycoon			
wydawca
4Q 2020 Food Ball			
wydawca
wydawca
4Q 2020 Chains of Fury			
4Q 2020 Lost Viking: Kingdom of Woman
wydawca
4Q 2020 Gunslingers and Zombies		
wydawca
wydawca
4Q 2020 WW2: Bunker Simulator		
1Q 2021 Sapper - Defuse The Bomb Simulator producent
1Q 2021 Inquisitor: The Hammer of Witches wydawca
1Q 2021 Knight Simulator			
wydawca
wydawca
2Q 2021 Shadows 3			
wydawca
2Q 2021 Booze Master			
3Q 2021 Big Battle and Defence Simulator wydawca
3Q 2021 Farming Life DLC			
producent
3Q 2021 Cooking Champions		
wydawca
4Q 2021 Bakery Simulator 2		
producent
4Q 2021 Oil Rush			
producent
4Q 2021 Coal Mining Simulator		
producent
4Q 2021 Symulator Milionera
wydawca
4Q 2021 Roman Legionary			
wydawca
4Q 2021 Human Farm			
wydawca

Do końca 2021 roku Gaming Factory chce sfinansować oraz wydać na PC i konsole łącznie
ponad 30 gier. W tym czasie na ich produkcję i marketing planuje wydać ponad 4,5 mln PLN.

Woodzone
Gra, w której użytkownik będzie mógł wcielić się w rolę
przedsiębiorczego drwala. Do głównych zadań gracza będzie
należało odpowiednie wyposażenie i zaprojektowanie tartaku, jak
również dostosowanie jego logistyki i funkcjonowania.

Bakery Simulator
Gra, w której gracz będzie mógł wcielić się w piekarza,
umożliwiając pieczenie chleba na podstawie oryginalnych
przepisów lub własnych eksperymentów. Gra będzie umożliwiała
realizację zleceńi inwestowanie w własną piekarnię.

Zookeeper
Gra, w której gracz wcieli się w rolę właściciela zoo. Do jego
głównych zadań należeć będzie zarządzanie Zoo w taki sposób, aby
cieszyło się popularnością wśród odwiedzających i personelu oraz
dobrobytem zwierząt.

City Eye
Gra, w której użytkownik będzie mógł wcielić się w rolę operatora
kamer miejskich, którego zadaniem będzie opanowanie
przestępczości w mieście. Gracz będzie mógł znajdować punkty
zapalne na mapie, czy śledzić przestępców.

PLANOWANE PRODUKCJE 2/3
			

Rola GF
producent
producent
producent
producent
producent
producent
wydawca
producent
producent
4Q 2020 Fat[EX] Courier Simulator		
producent
4Q 2020 Sailor Simulator			
producent
4Q 2020 Electrician Simulator		
producent
4Q 2020 Ironsmith Medieval Simulator
4Q 2020 Castle Flipper			
producent
4Q 2020 Disturbing Forest			
producent
4Q 2020 Narco Tycoon			
wydawca
4Q 2020 Food Ball			
wydawca
wydawca
4Q 2020 Chains of Fury			
4Q 2020 Lost Viking: Kingdom of Woman
wydawca
4Q 2020 Gunslingers and Zombies		
wydawca
wydawca
4Q 2020 WW2: Bunker Simulator		
1Q 2021 Sapper - Defuse The Bomb Simulator producent
1Q 2021 Inquisitor: The Hammer of Witches wydawca
1Q 2021 Knight Simulator			
wydawca
wydawca
2Q 2021 Shadows 3			
wydawca
2Q 2021 Booze Master			
3Q 2021 Big Battle and Defence Simulator wydawca
3Q 2021 Farming Life DLC			
producent
3Q 2021 Cooking Champions		
wydawca
4Q 2021 Bakery Simulator 2		
producent
4Q 2021 Oil Rush			
producent
producent
4Q 2021 Coal Mining Simulator		
wydawca
4Q 2021 Symulator Milionera
4Q 2021 Roman Legionary			
wydawca
4Q 2021 Human Farm			
wydawca

Farming Life
Gra, która będzie umożliwiać rozwijanie własnej farmy. W tym
celu gracz będzie musiał umiejętnie zarządzać farmą oraz jej
pracownikami, rozwijać jej infrastrukturę i wyposażenie, dbaćo
zwierzęta oraz uprawiać i zbierać owoce i warzywa.

FAT[EX] Courier Simulator
Gra, w której użytkownik będzie miał możliwość wcielenia się
w rolę kuriera. Zadaniem gracza będzie rozniesienie paczek
szybciej od konkurencji. Niektóre lokalizacje będą wymagać
wspinania się w trudno dostępne miejsca.

Electrician Simulator
Gra, w której gracz będzie mógł wcielić się w elektryka. Rozgrywka
umożliwiać będzie przyjmowanie zamówień od klientów,
wykonywanie instalacji elektrycznych, w tym na montowanie
gniazdek oraz spalanie bezpieczników.

Ironsmith: Medieval Simulator
Gra, która pozwoli na wcielenie się w średniowiecznego kowala.
Głównym zadaniem będzie doskonalenie zdolności tworzenia
narzędzi, broni i zbroi. Gracz będzie miał możliwość ulepszania
i dekorowania swojej kuźni.

PLANOWANE PRODUKCJE 3/3
			

Rola GF
producent
producent
producent
producent
producent
producent
wydawca
producent
producent
producent
producent
producent
producent
4Q 2020 Disturbing Forest			
producent
4Q 2020 Narco Tycoon			
wydawca
4Q 2020 Food Ball			
wydawca
wydawca
4Q 2020 Chains of Fury			
4Q 2020 Lost Viking: Kingdom of Woman
wydawca
4Q 2020 Gunslingers and Zombies		
wydawca
wydawca
4Q 2020 WW2: Bunker Simulator		
1Q 2021 Sapper - Defuse The Bomb Simulator producent
1Q 2021 Inquisitor: The Hammer of Witches wydawca
1Q 2021 Knight Simulator			
wydawca
wydawca
2Q 2021 Shadows 3			
wydawca
2Q 2021 Booze Master			
3Q 2021 Big Battle and Defence Simulator wydawca
3Q 2021 Farming Life DLC			
producent
3Q 2021 Cooking Champions		
wydawca
4Q 2021 Bakery Simulator 2		
producent
4Q 2021 Oil Rush			
producent
producent
4Q 2021 Coal Mining Simulator		
wydawca
4Q 2021 Symulator Milionera
4Q 2021 Roman Legionary			
wydawca
4Q 2021 Human Farm			
wydawca

Castle Flipper
Gra, która będzie umożliwiać graczowi wcielenie się
w średniowiecznego rzemieślnika. Rozgrywka będzie
umożliwiać zmianę aranżacji zamku według własnego uznania,
jego rekonstrukcję oraz otocznie.

Inquisitor: The Hammer of Witches
Gra, w której użytkownik będzie miał za zadanie oczyścić świat
z heretyków, czarownic, pogan, demonów i innych. Gracz będzie
mógł prowadzić dochodzenia przeciwko herezjom, podczas których
będzie przesłuchiwać i torturować podejrzanych.

Knight Simulator
Gra, która umożliwi zostanie rycerzem, który będzie brał udział w
turniejach, walczył w pojedynkach i zdobywał sławę. Gracz będzie
miał możliwość ulepszania sprzętu, będzie mógł zakupić lepsze
miecze oraz dbać o swoją zbroję.

Human Farm
Szokująca gra symulacyjna o hodowli ludzi. Gracz wciela się
w świnię, która zdecyduje o losie i przeznaczeniu uwięzionych
w klatkach ludzi.

PLANOWANE PORTOWANIA
NA NINTENDO SWITCH
Data
2Q 2020		
2Q 2020		
2Q 2020		
2Q 2020		
2Q 2020		
2Q 2020		
2Q 2020		
2Q 2020		
2Q 2020		
2Q 2020		
2Q 2020		
3Q 2020		
3Q 2020
3Q 2020		
3Q 2020		
3Q 2020		
3Q 2020		
3Q 2020		
3Q 2020		
3Q 2020		
3Q 2020		
3Q 2020		

Planowana gra na Nintendo Switch
Ailment
Climbros
Wings of Glass
Undead and Beyond
Psychowolf
Bus Simulator 2019
Her Majesty’s Ship
All WallS Must Fall
Ramageddon
The Executioner
Pangeon
Nubarron
Darkest Hunters JPN
Holy Cow
Sword and Sandals
Blink Rogues
Gerty
Kontrakt
Dead Ground
Danger Gazers
Electro Ride
Vampire Falls: Origin

Spółka planuje wykonywać porty na
Nintendo Switch dla co najmniej
8 – 10 gier na kwartał, co przekłada
się na ponad 70 gier do 2021

Obecnie trwają prace nad ponad 20 portami do gier na Nintendo Switch. Do 2021 Gaming
Factory planuje sfinansować portowanie kolejnych ponad 50 gier na Nintendo Switch

Undead & Beyond - Ominous Entertainment
Gra, w której gracz przejmuje kontrolę nad Dr Beyondem w jego
dążeniu do ucieczki z obiektu. Gracz wykorzystuje produkty swoich
badań do stworzenia armii nieumarłych i spustoszenia
w kompleksie oraz osiąga kolejne cele, aby dotrzeć do następnego
obszaru kompleksu.

All Walls Must Fall - Inbetween Games
Gra z taktyką izometryczną, w której akcja dzieje się z pulsującym
rytmem muzyki. Gracz kontroluje tajnych agentów podróżujących
w czasie, skaczących i przechodzących jedną noc w Berlinie. Kontrolując
system czasu rzeczywistego, gracz może zaplanować decyzje
i wykorzystywać manipulowanie czasem do wykonywania swojej misji.

Vampire’s Fall: Origins - Early Morning Studio
Latami mieszkańcy wioski Vamp’Ire cieszyli się spokojnym i
szczęśliwym życiem. Pewnego dnia pojawiły się plotki o władcy
czarnej magii – Wielkim Czarnoksiężniku. Bojąc się najgorszego,
mieszkańcy wioski zebrali wojskoi przygotowali się do obrony. Gra
na PC uzyskała bardzo pozytywne oceny.

Darkest Hunters – ECC Games - premiera w Japonii

Strategiczna gra przygodowa pozwalająca wcielić się w łowcę
potworów. Gracz ma możliwość wyboru swojego bohatera, używania
broni, zdobywania łupów uczenia się czarów celem polowania na
mroczne bestie celem pokonania Władcy Ciemności. Graczom Darkest
Hunters oferuje dziesiątki godzin wyzwania przeznaczonego dla
zaawansowanych graczy.

PLANOWANE PORTOWANIA
NA XBOX ORAZ PLAYSTATION
Data
3Q 2020		
3Q 2020		
3Q 2020		
3Q 2020		
3Q 2020		
3Q 2020		
3Q 2020		
3Q 2020		
1Q 2021		

Planowana gra na XBOX / PlayStation
Bug Academy
Bad Dream Coma
Oneiros
Pangeon
Bouncy Bob 2
Vampire Falls Origin
Nubarron
Electro Ride
Ultimate Fishing Simulator 2

Powyższy Plan premier będzie stopniowo
uzupełniany. Spółka planuje wykonać porty
na Xbox i PlayStation dla co najmniej
2-3 gier na kwartał co przekłada się na
prawie 20 gier do 2021

Do 2021 Gaming Factory chce sfinansować portowania
na Xbox oraz PlayStation dla 12-14 gier oraz planuje porty dla kolejnych 5-8 gier

Bug Academy - Gaming Factory
Gra, w której użytkownik steruje rojem małych owadów i próbuje
przeprowadzić je przez serię 30 lekcji i ćwiczeń. Gracz ma
możliwość przebijania się przez ściany podczas dostarczania
lodówek, wysyłania rakiety w kosmos i łapania duchów.

Oneiros – Coal Valley Games
Gra pozwala użytkownikowi wcielić się w osobę Liama, który budzi się
późno, jak każdego dnia, ale coś jest inaczej. Drzwi do jego pokoju są
zamknięte, laptop zhakowany, telefon zepsuty … To miejsce zdecydowanie
wygląda jak jego pokój, ale jednocześnie nie jest już tak, jakby było.
Po prostu miał najdziwniejszy sen. Gracz pomaga Liamowi uciec.

Pangeon - Gaming Factory

Gra dla jednego gracza inspirowana klasyką lochów, której celem jest
pokonanie wszystkich potworów i ocalenia świata przed potencjalną
tragedią. Gra zawiera 8 poziomów, różniących się wyglądem, wrogami,
oraz broniądo wykorzystania.

Bouncy Bob 2 – MadGamessmith

Bouncy Bob 2 to gra kooperacyjna dla maksymalnie 4 graczy. Gracze
mają możliwość wyboru jednej z 12 różnych postaci, a następnie
bawienia się w jednym z trybów gry, takich jak Tower Challenge,
Swarm, Blender czy Volleyball.

PARAMETRY OFERTY

275.000 1.100.000

Wielkość oferty
nie więcej niż 1.375.000 akcji
zwykłych na okaziciela, o wartości
nominalnej 0,10 PLN każda.

Akcji Serii B oferowanych
przez Oferujących

nowo emitowanych
Akcji Serii E

Cena Maksymalna: 15,50 PLN
Lockup

Rynek notowań

Oferujący zobowiązał się do ustanowienia blokady na
posiadanych przez siebie akcjach Emitenta na okres 1 roku
od daty pierwszego notowania akcji Emitenta na GPW

Główny Rynek Papierów
Wartościowych w Warszawie

Cele emisyjne

15-17 mln zł

około 70 proc. wpływów – produkcja gier,
w tym tworzenie assetów (grafik, kodu,
tekstów, dźwięków)
około 30 proc. wpływów –
rozwój działu marketingu
i pokrycie działań
marketingowych wspierających
wydawane gier
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STRUKTURA AKCJONARIATU
STRUKTURA AKCJONARIATU PRZED OFERTĄ
Akcjonariusz			

Udział w kapitale
zakładowym

Mateusz Adamkiewicz		

37,34%

Mateusz Pastewka		

36,89%

Barbow Enterprises Limited

4,99%

Pozostali				

20,78%

STRUKTURA AKCJONARIATU PO OFERCIE
Akcjonariusz			

Udział w kapitale
zakładowym

Mateusz Adamkiewicz		

28,37%

Mateusz Pastewka		

28,00%

Barbow Enterprises Limited

2,38%

Pozostali				

16,70%

Nowi akcjonariusze

24,55%

WYBRANE DANE FINANSOWE
PRZYCHODY (TYS. PLN)
Na wzrost przychodów operacyjnych
w 2019 miał wpływ zarówno przychodów
ze sprzedaży 1.178 tys. PLN, jak i stanu
produktów 3.473 tys. PLN
Przychody finansowe 5.564 tys. PLN
w 2019 są wynikiem zbycia udziałów
w jednostkach stowarzyszonych i
pozostałych

9 0 0

Zysk netto Grupy w 2019 wzrósł
o 69,5% w porównaniu do 2018

5 570

7 0 0

4 781
5 0 0

4 171

3 0 0

1 0 0

-1 0 0

ZYSK NETTO (TYS. PLN)

10 233

1 0 0

191
2017

4 663

610
2018

2019

4 689

5 50 0

4 50 0

2 766

3 50 0

2 50 0

1 50 0

50 0

-5 0

149
2017

2018

2019

HARMONOGRAM
OFERTY
23 czerwca 2020

		Publikacja Prospektu

24 czerwca – 1 lipca 2020

Przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych (w dniu 1 lipca 2020 roku do godz. 23:59)

24 czerwca 2020			 Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
2 lipca 2020		

		 Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych;
					
ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych 			
					
poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ceny Akcji

3 – 8 lipca 2020 			Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych
8 lipca 2020

			Ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Firmy Inwestycyjnej

9 lipca 2020 		

		

Przydział Akcji Oferowanych, zamknięcie Oferty

około 2 tygodni 			Oferujący zobowiązał się do ustanowienia blokady na posiadanych przez siebie akcjach Emitenta na okres 1 roku od
od przydziału Akcji Oferowanych		

daty pierwszego notowania akcji Emitenta na GPW

około 1 miesiąca			 Przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym
od przydziału Akcji Oferowanych

JAK ZŁOŻYĆ ZAPIS NA AKCJE
GAMING FACTORY?

1
Zapisy na akcje przyjmowane są
przez poniższe domy maklerskie:
– Trigon Dom Maklerski S.A.
– Dom Maklerski mBanku
– Millennium DM S.A.
– Noble Securities S.A.
– Dom Maklerski BDM S.A.

2

3

Osoba zainteresowana
złożeniem zapisu musi
posiadać rachunek
inwestycyjny w jednym z
ww. domów maklerskich.
Osoby nieposiadające
rachunku inwestycyjnego,
powinny otworzyć taki
rachunek przed złożeniem
zapisu.

Zapisy będą przyjmowane
w wybranych POK-ach
ww. domów maklerskich,
w tym telefonicznie lub
za pomocą systemu
informatycznego do
obsługi klientów domu
maklerskiego.

4
Przed złożeniem zapisu
środki pieniężne powinny
zostać wpłacone na
rachunek inwestycyjny.

5
Szczegółowe informacje
dot. świadczenia usług oraz
sposobu złożenia zapisu
na akcje można znaleźć na
stronach internetowych
ww. domów maklerskich,
w tym na infoliniach
domów maklerskich.

PODSUMOWANIE
Gaming Factory posiada stabilną pozycję na rynku gier komputerowych i poprzez zwiększanie
skali działalności planuje zostać istotnym graczem na rynku deweloperów i wydawców gier
Specjalistyczna wiedza na temat produkcji, wydawania i działania rynku gier wideo
Silne wsparcie Ultimate Games jako wydawcy gier
Duże doświadczenie we współpracy z wieloma zespołami deweloperskimi, produkcja
różnych gier na różne platformy
Stopniowe usamodzielnianie się w roli wydawcy, rozwój własnego działu marketingu
(w pełnym zakresie)
Ograniczone ryzyko działalności, poprzez ograniczenie ryzyka
nietrafionych gier, ograniczone ryzyko finansowania kosztów produkcji
Niskie koszty produkcji gier, niskie własne koszty działalności
Pełny portfel przyszłych produkcji, plan
premier zaplanowany do końca 2021
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Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie promocyjny (reklamowy). W szczególności, nie
stanowi on jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia instrumentów
finansowych, jak również nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej
nabywania instrumentów finansowych, w szczególności na terytorium Polski.
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na
podstawie którego zostanie przeprowadzona pierwsza oferta publiczna akcji Spółki na terytorium Polski, będzie prospekt, sporządzony
zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie
prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na
rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Prospekt, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego
(„KNF”), będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach
wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt, po jego zatwierdzeniu przez KNF, zostanie opublikowany i będzie dostępny na
stronie internetowej Spółki www.gamingfactory.pl.
Wszystkie szacunki, opinie i prognozy zawarte w materiale są aktualne na dzień jego sporządzenia, a zaprezentowane przyszłe wyniki
Spółki mogą nie być zgodne z przedstawionymi prognozami. Informacje zawarte w materiałach są aktualne na dzień ich umieszczenia
na stronie internetowej i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone oraz mogą
nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w
niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału.
Oferta akcji Gaming Factory S.A. będzie przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym
rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego
dokumentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie
nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki,
Kanadzie, Japonii ani Australii.”

