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Dokument Informacyjny
Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 164.999 akcji
serii A oraz 25.000 akcji serii C Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent:
7LEVELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
Al. Płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 69 lok. 1A, 31-514 Kraków

Autoryzowany Doradca:
IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych
wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie.
- 164.999 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
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I. Czynniki ryzyka
Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla inwestorów,
a w szczególności czynników związanych z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Spółki.
Poniższy spis nie ma charakteru zamkniętego, obejmując najważniejsze czynniki, które według
najlepszej wiedzy Spółki należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane ryzyka,
wraz z pozostałymi czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze prawdopodobieństwo oraz
złożoność działalności gospodarczej Spółki nie zostały w niniejszym dokumencie informacyjnym
opisane, mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez inwestora
celów inwestycyjnych lub nawet utratą części zainwestowanego kapitału.
1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem i działalnością Emitenta
Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce i zagranicą
Działalność Emitenta i jego wyniki finansowe uzależnione są od czynników zewnętrznych tj.
koniunktury gospodarczej, na którą Spółka nie ma wpływu. Najistotniejsze czynniki makroekonomiczne
to: poziom produktu krajowego brutto, wskaźnik inflacji, ogólna kondycja gospodarki, zmiany
legislacyjne czy wysokość stóp procentowych. Czynniki te mają znaczenie nie tylko w odniesieniu do
kraju, w którym Emitent prowadzi swoją działalność, ale także w odniesieniu do innych rynków, na
których Emitent planuje oferować swoje produkty.
Polska gospodarka odnotowała wzrosty w ubiegłym roku. Wpływ na to miał wzrost spożycia
indywidualnego, poprawa nastrojów konsumenckich, które wynikają m.in. z korzystnej sytuacji na
rynku pracy, jak i dostępnych świadczeń rodzinnych. Narodowy Bank Polski przedstawił następujące
prognozy: wzrost PKB wyniesie r/r (i) w 2017 r. +4%, (ii) w 2018 r. +3,5%, a (iii) w 2019 r.+3,3% 1. W
2017 r. PKB było realnie wyższe o 4,6% w porównaniu z 2016 r. (wobec 2,9%) - według szacunku
wstępnego Głównego Urzędu Statystycznego2.
Emitent będzie oferował swoje produkty na zagranicznych rynkach, w związku z tym sytuacja
gospodarcza w innych krajach będzie wpływała na wyniki finansowe Spółki. Eksperci Narodowego
Banku Polskiego wskazują, że w ubiegłym roku w strefie euro umacniało się ożywienie, w Chinach
odnotowano wyższe wzrosty dzięki ożywieniu popytu zewnętrznego i działaniom stabilizacyjnym
władz, a w USA planowane są reformy podatkowe, które mają wspierać wzrost PKB od 2018 r. Ponadto
w dalszej perspektywie tempo wzrostu koniunktury na świecie będzie słabnąć z powodu niskiej
dynamiki produktywności oraz niekorzystnych zmian demograficznych3.
Wyżej wskazane czynniki makroekonomiczne wpływają na ogólną sytuację finansową konsumentów, a
to od ich skłonności zakupowych i preferencji zależą wyniki sprzedażowe Emitenta. Negatywne zmiany
koniunktury gospodarczej w krajach gdzie Emitent oferuje swoje produkty mogą wpłynąć na
pogorszenie wyników finansowych Spółki.
Ryzyko związane ze zmiennością regulacji prawnych oraz systemu podatkowego
Regulacje prawne ulegają częstym zmianom w większości systemów prawnych na świecie.
Jednocześnie trudno jest przewidzieć kierunki tych zmian w przyszłości. W związku z tym istnieje
ryzyko, iż Emitent nie będzie w stanie równie szybko dostosować się do nowych regulacji prawnych, co
w konsekwencji może narazić go na sankcje lub wzrost wydatków w prowadzeniu bieżącej działalności.
Ponadto zmienność przepisów i ich interpretacji może spowodować spowolnienie rozwoju
działalności.

1

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego, Narodowy Bank Polski, lipiec 2017 r.
GUS, Produkt krajowy brutto w 2017 roku - Szacunek wstępny, styczeń 2018 r.
3
Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego, Narodowy Bank Polski, lipiec 2017 r.
2
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Szczególnie częstym zmianom i nowelizacjom ulega prawo podatkowe. Z tego tytułu Emitent narażony
jest na zwiększenie obciążeń fiskalnych. Utrudnienia także sprawia odpowiednia interpretacja
przepisów podatkowych przez brak ich spójnej wykładni. Może wystąpić kolizja między interpretacją
przyjętą przez Emitenta, a interpretacją wskazaną przez organy administracji skarbowej.
W ramach prowadzonej działalności Emitent będzie także podlegał innym jurysdykcjom, co wiąże się z
koniecznością każdorazowego dostosowania do regulacji obowiązujących w danym kraju. Ponadto
Emitent będzie współpracował z podmiotami zagranicznymi, a umowy łączące Emitenta z innymi
podmiotami, mogą podlegać prawu innemu niż polskie, co może wiązać się z ponoszeniem
dodatkowych kosztów związanych z obsługą prawną.
Spółka w celu zmniejszenia wystąpienia powyższego ryzyka na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych
przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem
dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian.
Ryzyko związane z konkurencją w branży gier
Zwiększająca się liczba podmiotów, które produkują gry wpływa na zwiększającą się konkurencję.
Rosnąca ilość oferowanych gier może mieć wpływ na poziom sprzedaży gier przez Emitenta. Spółka
swoją działalność koncentruje na dostarczaniu gier wyłącznie na konsolę Nintendo Switch. Należy
zwrócić uwagę, iż aktualnie niewiele podmiotów koncentruje się wyłącznie na przygotowaniu gier na
tę platformę. Największą konkurencję dla Emitenta stanowią studia: WayForward, Yacht Club Games,
Tantalus Interactive, które również oferują gry platformowe, ale ich grupą docelową są inni gracze.
Największą przewagą konkurencyjną Emitenta jest tworzenie gier dedykowanych na konsolę Nintendo
Switch, co umożliwia w pełni wykorzystanie jej możliwości technologicznych. W przypadku gier
produkowanych na wiele konsoli następuje wykorzystanie jedynie tych możliwości technologicznych,
które są dostępne na wszystkich konsolach. Ponadto poprzez skupienie się na produkcji gier na
konsole Nintendo Spółka chce zwiększać swoją rozpoznawalność przede wszystkim wśród graczy
posiadających tę konsolę.
Ryzyko konsolidacji branży
Branża, w której działa Emitent charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością. Na samym polskim
rynku działa ponad 300 zarejestrowanych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją gier wideo, w
tym 74% stanowią małe podmioty zatrudniające do 10 osób4. Na rynku działają także duże podmioty,
które dysponują zdecydowanie wyższym budżetem od Emitenta, co umożliwia im przeznaczenie
większych nakładów na produkcję oraz promocję. Ze względu na rozdrobniony rynek może dojść do
konsolidacji podmiotów oraz wzmocnienia pozycji dużych podmiotów, a tym samym dostęp do rynku
dla mniejszych podmiotów może być utrudniony. Proces konsolidacji na rynku może skutkować
pogorszeniem wyników finansowych Emitenta oraz mieć negatywny wpływ na dalszy rozwój Spółki.
Ryzyko związane z dynamicznym rozwojem nowych technologii
Rozwój branży gier wideo skorelowany jest z rozwojem rynku IT. Rynek nowych technologii rozwija się
w szybkim tempie. Obecne trendy na rynku IT związane są przede wszystkim z Internetem w szerokim
rozumieniu. W artykułach i publikacjach branżowych jako główne kierunki rozwoju nowych technologii
wskazuje się Internet rzeczy (IoT), sztuczną inteligencję czy rzeczywistość wirtualną i rozszerzoną.
Firma analityczna Gartner szacuje, że w 2017 r. przedsiębiorcy na całym świecie wydadzą 3,5 bln USD
na IT5. Wysokość kapitału jaki ma zostać spożytkowany na rozwiązania technologiczne różnego rodzaju
świadczy o dynamicznym rozwoju rynku ale także o istotności branży w życiu codziennym
społeczeństwa. Wzrost rynku powoduje jednocześnie wzrost oczekiwań konsumentów. Producenci
gier muszą na bieżąco śledzić zmiany zachodzące na rynku nowych technologii, aby tworzone gry były
4
5

Raport: Kondycja polskiej branży gier’2017, Krakowski Park Technologiczny
Prognozy dla rynku IT firmy Gartner
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dostosowane do obecnych standardów technologicznych. Jeżeli Spółka nie sprosta oczekiwaniom
klienta w zakresie wdrożonych rozwiązań technologicznych w danej produkcji, to całość projektu może
stać się nierentowna i tym samym niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta.
Ryzyko związane z kursem walut
Grupą docelową produktów Emitenta są gracze na całym świecie, a przede wszystkim na rynkach, na
których konsole Nintendo cieszą się największą popularnością, w tym rynek Europy Zachodniej,
amerykański oraz japoński. Prowadzenie działalności na zagranicznych rynkach wiąże się ze sprzedażą
w różnych walutach. W związku z tym istnieje ryzyko niekorzystnej zmienności kursów walut.
Osłabnięcie waluty, w której Spółka prowadzi sprzedaż może wpłynąć na obniżenie przychodów
Emitenta. Każda niekorzystna zmiana kursu będzie negatywnie oddziaływać na wyniki finansowe
Spółki. W celu zmniejszenia ryzyka Emitent starannie dobiera projekty na zagraniczne rynki zbytu,
które cechuje wysoki poziom rentowności, tak aby zmiana kursu walut nie przekładała się w dużym
stopniu na zmniejszenie zysków Spółki.
Ryzyko związane ze zmianą preferencji konsumentów
Branża gier jest jednym z segmentów składowych dużego rynku rozrywki. Istnieje ryzyko, iż
konsumenci będący dotychczas graczami zmienią swoje preferencje co do sposobu spędzania wolnego
czasu na rzecz innych rodzajów rozrywki jak film, muzyka czy książki. Nie można wykluczyć, że liczba
graczy zmniejszy się w przyszłości, a gry przestaną być tak atrakcyjną formą rozrywki. Również wśród
gier mogą ulec zmianie aktualne preferencje konsumentów, w tym zmiany dotyczące platformy gier
oraz typów gier. Ziszczenie się takiego scenariusza może niekorzystnie wpłynąć na działalność
Emitenta i jego wyniki finansowe.
Ryzyko związane z krótką historią Spółki
Spółka została zawiązana w październiku 2014 r. Krótka historia działalności w tej branży niesie za sobą
ryzyko związane z wizerunkiem firmy polegające na ograniczonej rozpoznawalności marki wśród
graczy, a także wśród kontrahentów. Ponadto ze względu na mało rozpoznawalną markę, Emitent
może mieć trudności z pozyskaniem nowych pracowników lub współpracowników. Nowopowstałym
przedsiębiorstwom trudno jest się wdrożyć w nasycony rynek i zdobyć klientów. Istnieje zatem ryzyko,
że Spółka nie będzie w stanie w krótkim czasie osiągnąć oczekiwanej pozycji na rynku gier, przez co
może nie być zdolna aby konkurować z innym producentami w sposób efektywny.
Mimo powyżej opisanego ryzyka Spółka rozwija swoją działalność dzięki wyspecjalizowanym członkom
zespołu, którzy posiadają doświadczenie w branży gier. Ponadto strategia Emitenta ukierunkowana
jest na rozwój w wąskiej specjalizacji tj. produkcja gier na konsole marki Nintendo, co wiąże się
z mniejszą liczbą konkurentów w branży.
Ryzyko związane z procesem dopuszczenia gry do sprzedaży
Zgodnie z zasadami sprzedaży gier na konsole Nintendo, produkt musi zostać poddany badaniu przez
producenta konsoli, które po pozytywnym zakończeniu będzie się wiązało z możliwością jego
sprzedaży. Istnieje ryzyko, że producent konsoli zgłosi wiele nieprawidłowości lub zastrzeżeń, które
będą wymagały od Emitenta wprowadzenia poprawek. Dodatkowe prace nad grą mogą wiązać się
z poniesieniem znacznych dodatkowych kosztów, a ponadto mogą wpłynąć na opóźnienie we
wprowadzeniu gry na rynek.
Produkt Spółki tj. gra „Castle of Heart” pozytywnie przeszła testy Nintendo, aktualnie gra jest w
sprzedaży. Certyfikacja gry obejmuje terytorium Ameryki, Europy oraz Australii.
Ryzyko związane z niską sprzedażą gier Emitenta
Gra „Castle of Heart” jest platformową grą akcji. Prace nad grą zostały zakończone, Emitent także
pozytywnie przeszedł proces certyfikacji gry Nintendo dla terytoriów: Ameryki, Europy oraz Australii.
8
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Gra została wprowadzona do sprzedaży 23 marca 2018 r. na ww. rynkach i na dzień sporządzenia
Dokumentu nie jest w sprzedaży na rynku azjatyckim. Zespół prowadził pracę nad grą od października
2016 r. (jeszcze przed wprowadzeniem konsoli Nintendo Switch do sprzedaży). Cena gry została
ustalona na poziomie 14,99 EUR/USD, a szacowana przez Emitenta sprzedaż to około 100.000 sztuk
gry w pierwszym roku sprzedaży licząc od dnia premiery tj. 23 marca 2018 r. Przy czym należy mieć na
uwadze, iż gra obecnie jest w sprzedaży na rynku amerykańskim, europejskim i australijskim,
natomiast na rynek azjatycki będzie wprowadzana w 2018 r. Sprzedaż została oszacowana przez
Zarząd Emitenta na podstawie danych sprzedażowych konkurencyjnych tytułów na konsole Nintendo
wywodzących się z tego samego gatunku oraz wyprodukowanych przez podobne studia. Emitent
szacując poziom sprzedaży gry brał pod uwagę m.in. sprzedaż gry „Shovel Knight” wyprodukowaną
przez studio Yacht Club Games, która charakteryzuje się podobnym typem rozgrywki, długością gry,
ceną oraz wielkością studia w chwili jej premiery. Gra „Shovel Knight” miała premierę w 2014 r., była
dostępna na konsole Nintendo 3DS i WiiU, na które sprzedało się ponad 100 tys. egzemplarzy gry w
pierwszym miesiącu od premiery. Ponadto Emitent brał pod uwagę także sprzedaż gry „Kamiko” oraz
„Axiom Verge” na konsolę Nintendo Switch. Gra „Kamiko” miała premierę pod koniec kwietnia 2017 r.,
a w lipcu 2017 r. sprzedaż przekroczyła 110 tys. egzemplarzy gry. Natomiast „Axion Verge” zgodnie z
publikowanymi informacjami prasowymi od października 2017 r. sprzedał się w ok. 150.000
egzemplarzy. Emitent szacując sprzedaż gry opierał się także na innych tytułach dostępnych na konsole
Nintendo, w tym tytułach dostępnych wyłącznie na konsole Nintendo Switch. Wpływ na sprzedaż
może mieć prowadzona akcja marketingowa, pojawienie się konkurencyjnych tytułów oraz sprzedaż
konsoli Nintendo Switch. Istnieje ryzyko, że sprzedaż produktu Emitenta będzie niska, a przez to
osiągane wyniki finansowe będą niezadawalające. Należy mieć także na uwadze, że przychody
Emitenta z tytułu sprzedanych gier, będą pomniejszone o prowizje przysługujące wydawcy (na rynku
azjatyckim) i Nintendo (na wszystkich rynkach) zgodnie z zawartymi umowami przez Spółkę z tymi
podmiotami.
W przypadku dużo niższej niż zakładana sprzedaży gry Emitent zintensyfikuje działania marketingowe
oraz zorganizuje akcje promocyjne dla „Castle of Heart”. Dodatkowo możliwe jest wprowadzenie do
sprzedaży płatnego dodatku do gry (tzw. DLC), który pozwoli na urozmaicenie rozgrywki (np.
dodatkowe poziomy do gry, dodatkowe bronie, itp.) i przyniesienie dodatkowych przychodów z gry.
Możliwe jest także wydanie pudełkowej (fizycznej) wersji gry przy współpracy z wydawcą. Wersja
pudełkowa może także w znacznym stopniu podnieść wyniki sprzedaży, a współpraca z wydawcą
pozwoli zminimalizować koszty takiego wydawnictwa.
Zwraca się także uwagę inwestorów, że koszty produkcji gry zostaną pokryte po sprzedaży około 30-35
tys. egzemplarzy.
Ryzyko związane z utrudnionym dostępem inwestorów do informacji na temat sprzedaży gry „Castle of
Heart”
Zgodnie z warunkami umowy o poufności zawartej pomiędzy Emitentem a Nintendo, Spółka nie może
przekazywać szczegółowych statystyk dotyczących sprzedanych egzemplarzy gry. Jednakże Emitent,
zamierza na bieżąco monitorować możliwość osiągniecia poziomu sprzedaży zgodnego z
przedstawionymi szacunkami oraz informować o ewentualnej zmianie w szacowanej sprzedaży w
pierwszym roku. Istotnym jest, że sprzedaż aktualnie jest prowadzona na rynku europejskim,
amerykańskim oraz australijskim, a na rynku azjatyckim nie została jeszcze rozpoczęta. Niemniej
jednak inwestorzy powinni mieć na uwadze, iż dostęp do szczegółowych danych sprzedażowych jest
utrudniony i wynika on z zawartych przez Spółkę umów.
Ryzyko związane z niską rozpoznawalnością Emitenta przez społeczność graczy Nintendo
Wpływ na sprzedaż gry może mieć niska rozpoznawalność Emitenta przez społeczność graczy, w tym
przede wszystkim tych korzystających z konsol Nintendo Switch. W celu ograniczenia tego ryzyka
Spółka współpracuje z dwoma agencjami PR związanymi z rynkiem gier, które opracowują plan działań
promocyjnych dla gry „Castle of Heart”, które obejmują m.in.: informowanie rynku oraz prasy
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branżowej o najważniejszych wydarzeniach związanych z grą, czynne prowadzenie kanałów w social
mediach (Facebook, YouTube, Twitch), organizacja wywiadów w międzynarodowych serwisach
skupiających się na platformach Nintendo, kontakt z YouTuberami oraz streamerami z serwisu Twitch
w celu przeprowadzenia recenzji gry lub jej promocji na ich kanałach, wysyłka kluczy recenzenckich do
redakcji prasowych w celu publikacji recenzji gry „Castle of Heart”. Ponadto uruchomiona została
oficjalna strona gry na portalu Nintendo eShop. Należy także wskazać, że wymienione powyżej tytuły,
których dane sprzedażowe Emitent wziął pod uwagę podczas szacowania poziomu sprzedaży gry
„Castle of Heart” również powstały w małych studiach (Kamiko wyprodukowane zostało przez studio
dwuosobowe, a Shovel Knight było tworzone przez pięć osób).
Ponadto Emitent uczestniczy w wielu branżowych wydarzeniach, które umożliwiają zapoznanie się
społeczności skupionej wokół Nintendo ze Spółką oraz grą „Castle of Heart” (GDC, GameConnection,
Gamescom, PAX, Tokyo Game Show, Pozań Game Arena).
Ryzyko związane z produkcją gry na wyłączność na jedną platformę
Emitent koncentruje swoją działalność na produkcji gier dostępnych wyłącznie na Nintendo Switch.
Koncentracja na jednej platformie powoduje, że grupa docelowa produktów Emitenta jest ograniczona
jedynie do graczy posiadających tę konsolę. Należy jednak zwrócić uwagę, iż konsole produkowane
przez Nintendo należą do jednych z najlepiej sprzedających się konsol w historii, a najnowszy produkt
– Nintendo Switch sprzedał się już w prawie 18 mln egzemplarzy od daty jej premiery tj. marca 2017 r.
do końca marca 2018 r. Prognozy szwajcarskiej Credit Suisse zakładają sprzedaż nawet do 130 mln
egzemplarzy do 2022 r. Ponadto należy wskazać, iż produkcja gry dedykowanej jednej platformie
pozwala w pełni wykorzystać jej możliwości technologiczne i zapewnić graczom rozrywkę o wysokiej
jakości.
Ryzyko związane z zawarciem umowy z wydawcą gry Emitenta
Pierwszą autorską produkcję – grę „Castle of Heart” – Emitent wydał samodzielnie na rynkach
europejskim oraz amerykańskim oraz zamierza wydać we współpracy z wydawcą na rynku azjatyckim
(przede wszystkim w Japonii). Emitent podjął decyzję o współpracy z wydawcą na rynku azjatyckim
m.in. ze względu na większą znajomość rynku azjatyckiego przez podmioty tam działające oraz
uniknięcie problemów związanych z barierą językową i kulturową, co ma wpłynąć na zmniejszenie
ryzyka niesatysfakcjonującej sprzedaży na tym rynku. W dniu 26 lutego 2018 r. Emitent zawarł umowę
z wydawcą - NatsumeAtari.Inc. z siedzibą w Tokio, w zakresie wydania, marketingu i dystrybucji gry
„Castle of Heart” na platformę Nintendo Switch, na rynku azjatyckim. Premiera gry na rynku azjatyckim
odbędzie się w 2018 r. Należy mieć na uwadze, że dla rozpoczęcia sprzedaży gry na rynku azjatyckim,
ze względu na specyfikę rynku, kluczowa będzie decyzja wydawcy. Jest ona uwarunkowana takimi
czynnikami jak prowadzone działania marketingowe czy bieżąca sytuacja na rynku (daty premier
innych gier). Emitent przewiduje wydanie gry na rynku azjatyckim nie później niż w III kwartale 2018 r.
Rolą wydawcy będzie prowadzenie działań związanych z dystrybucją gry oraz działań marketingowych.
W przypadku rynku europejskiego oraz amerykańskiego powyższe czynności będą prowadzone
samodzielnie przez Emitenta, a także we współpracy z agencjami marketingowymi.
Ryzyko związane z opóźnieniami w produkcji gier
Produkcja gier jest wieloetapowym procesem, w trakcie którego zachodzi wiele zmian w celu
dostosowania gry do oczekiwań odbiorców. Proces ten składa się z kilku faz. Jeżeli jeden z etapów
produkcji wydłuży się, to kolejne etapy także mogą być zakończone z opóźnieniem, a w konsekwencji
premiera danej gry zostanie przełożona na późniejszy termin. Ponadto część etapów procesu produkcji
jest zależna wyłącznie od zespołu, część natomiast zależy od podmiotów zewnętrznych. Spółka ma
ograniczony wpływ na terminowość podmiotów zewnętrznych uczestniczących w procesie produkcji
gry. Każde opóźnienie w produkcji gry może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta,
a także na wizerunek firmy.
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Ryzyko związane z małą ilością wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy
Specyfika branży, w której działa Emitent wymaga posiadania wykwalifikowanej kadry pracowników.
Na rynku gier rośnie poziom zaawansowania technologicznego, a także rosną wymogi co do jakości
audiowizualnej gier, co powoduje, że przedsiębiorcy oczekują od pracowników odpowiednich
kwalifikacji oraz kreatywności, aby móc konkurować na rynku. Na jakość i wartość produktów wpływa
doświadczony zespół produkcyjny bez którego nie powstanie gra. Zespół produkcyjny składa się ze
specjalistów z takich dziedzin jak: programowanie, grafika komputerowa, reżyseria, tworzenie
scenariuszy, komponowanie muzyki i tworzenie efektów dźwiękowych. Wąski profil działalności wiąże
się z trudnością w pozyskaniu odpowiedniej liczby wykwalifikowanych osób. W branży gier, na rynku
pracy najbardziej poszukiwani są programiści (62%), następnie animatorzy (40,2%) oraz graficy (27,2%)
i projektanci (22,8%)6.
W przypadku gdy Spółka straci wykwalifikowanego pracownika lub będzie potrzebowała zatrudnić
więcej osób ze względu na rozwój działalności, istnieje ryzyko, że nie znajdzie odpowiednich
kandydatów do pracy. Przy tworzeniu kolejnej gry, Emitent zatrudnił nowego grafika oraz rozważa
rozszerzenie zespołu o kolejnych pracowników. W konsekwencji Emitent może mieć opóźnienia w
realizacji projektów.
Ryzyko związane z utratą kluczowych współpracowników
Ze względu na specyfikę branży gier, Emitent współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, którym zleca
wykonanie poszczególnych prac w ramach produkcji gry, w tym np. stworzenie dźwięku,
przygotowanie elementów graficznych czy stworzenie grafiki koncepcyjnej gry. Ewentualna utrata
jednego lub kilku współpracowników będzie wymagała znalezienia innych podmiotów, które posiadają
odpowiednie doświadczenie oraz umiejętności przy tworzeniu elementów gier. Ze względu na
charakter branży, w której działa Emitent, znalezienie innych współpracowników może być
czasochłonne co z kolei może mieć wpływ na opóźnienia w całym procesie produkcji gry.
Ryzyko związane z wizerunkiem Emitenta
Na dobry wizerunek Spółki wpływ mają takie czynniki jak: jakość produkowanych gier, opinia
konsumentów, promocja, dostępność gier, cena i wiele innych. Dobry wizerunek marki wśród graczy
przekłada się na odpowiednio wyższe przychody ze sprzedaży produktów. Wprowadzanie
nieatrakcyjnych produktów na rynek, które nie trafiają w gust i oczekiwania graczy może niekorzystnie
wpłynąć na ogólny wizerunek Spółki. W szczególności negatywne recenzje i opinie konsumentów
rozpowszechniane w Internecie mogą działać na niekorzyść Spółki. Utrata zaufania klientów może
spowodować zarówno spadek pozycji rynkowej jak i pogorszenie wyników finansowych.
Ryzyko związane z nielegalną dystrybucją produktów Emitenta
Gry, podobnie jak filmy, muzyka czy książki, narażone są na nielegalne kopiowanie
i rozpowszechnianie. Według badania „Polish Gamers Research 2016” liczba osób oficjalnie
przyznających się do pozyskiwania gier z nielegalnych źródeł maleje z roku na rok. Około 11%
ankietowanych przyznało, że ściąga za darmo gry do instalacji na komputerze lub na konsole
z nieoficjalnych stron z grami płatnymi7. Jednakże wskazuje się, że dysproporcja pomiędzy legalnymi
a pirackimi wersjami gier nadal przeważa na stronę tych drugich. W raporcie „Kondycja polskiej branży
gier’2017” (Krakowski Park Technologiczny) jest mowa także o postępie technologicznym dzięki
któremu poziom zaawansowania zabezpieczeń na gry komputerowe i na konsole wzrasta, co skutkuje
zmniejszeniem zjawiska piractwa gier. Inaczej ma się sytuacja w segmencie gier mobilnych gdzie
nielegalne pobrania są na dużą skalę. Nielegalna dystrybucja produktów Emitenta może wpłynąć na
niższe niż oczekiwane wyniki finansowe.

6
7

Raport: Kondycja polskiej branży gier’2017, Krakowski Park Technologiczny
Badanie: „Polish Gamers Research 2016”
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Ryzyko związane z cyklem życia gry
Emitent zakłada, że będzie oferował jedną nową grę w każdym kolejnym roku oraz szacuje cykl życia
pierwszej z wydanych gier na około 18-24 miesiące i jest uzależniony od wydania ewentualnych
dodatków do gry (w formie tzw. DLC) oraz także od dostępności produktu w formie fizycznej (tzw.
kartridże). W zakładanym okresie Emitent będzie prowadził promocję gry, która ma na celu utrzymanie
wysokiego poziomu sprzedaży. Istnieje ryzyko, iż pomimo założeń Emitenta, sprzedaż może znacząco
spaść wcześniej niż po założonym przez Emitenta okresie, przede wszystkim na skutek pojawienia się
konkurencyjnych produktów lub niezadawalających recenzji, co z kolei może wpłynąć na niższe niż
zakładane przychody z danej gry.
Ryzyko związane z naruszeniem praw autorskich
Emitent w ramach prowadzonej działalności zleca innym podmiotom wykonanie poszczególnych
elementów gier, z których część stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Pomimo, że Emitent dochowuje wysokiej staranność przy
przenoszeniu praw autorskich, a także prawidłowym określeniu pól eksploatacji, istnieje ryzyko, iż
Emitent nieświadomie naruszy materialne prawa autorskie twórcy. Ponadto pomiędzy Emitentem
a twórcą może dojść do sporu m.in. czy doszło do skutecznego przeniesienia praw autorskich lub czy
utwór jest wykorzystywany zgodnie ze wskazanymi w umowie polami eksploatacji. Powyższe może
narazić Emitenta na dodatkowe koszty, w tym związane z prowadzonym postępowaniem sądowym.
Ryzyko związane z dalszym finansowaniem działalności
Aktualnie Spółka finansuje działalność ze środków własnych oraz ze środków pozyskanych od dwóch
podmiotów inwestycyjnych. Ponadto w wyniku przeprowadzonej w październiku 2017 r. oferty
publicznej akcji serii C Emitent pozyskał 1,5 mln zł. Produkcja gry jest wieloetapowym i czasochłonnym
procesem, który przynosi przychody po przygotowaniu produktu. Oznacza to, że Spółka musi posiadać
środki na realizację projektu, a dopiero po jego ukończeniu, na etapie sprzedaży, może liczyć na zwrot
poniesionych kosztów. Istnieje ryzyko, iż w kolejnych latach przychody z wprowadzonych do sprzedaży
przez Emitenta produktów mogą być znacznie niższe niż zakładane, co może wpłynąć na konieczność
poszukiwania dodatkowego finansowania prac nad prowadzonymi projektami. Trudności w pozyskaniu
finansowania mogą mieć wpływ na wprowadzanie kolejnych produktów do sprzedaży, a także na
wyniki finansowe Emitenta.
Obecnie Emitent posiada wystarczające środki, które umożliwią przeprowadzenie prac nad
stworzeniem kolejnej gry na konsolę Nintendo Switch, dlatego na dzień sporządzenia niniejszego
dokumentu informacyjnego ryzyko opóźnień w prowadzeniu prac nad kolejnym tytułem lub
konieczność ich wstrzymania z wyżej wskazanego powodu jest znikome.
Ryzyko awarii IT i utraty całości pracy
Emitent w toku prowadzonej działalności korzysta przede wszystkim z narzędzi informatycznych
(sprzęt, oprogramowanie itp.), które narażone są na awarię. W wyniku awarii systemów i narzędzi IT
Emitent może mieć opóźnienie w realizacji projektu, a nawet utracić dane oraz wyniki prac będących
w trakcie realizacji. Powyższe czynniki mogą mieć wpływ na prowadzone przez Emitenta prace nad
poszczególnymi projektami oraz mogą wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów na działania,
które będą miały na celu zapobieżenie skutkom awarii.
Ryzyko związane z istotnymi różnicami w cenach emisyjnych akcji serii B i C oraz związane z
podwyższeniem kapitału zakładowego przez poprzednika prawnego Emitenta.
Zwraca się uwagę inwestorów, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 150.000
zł czyli do kwoty 500.000 zł w drodze emisji 150.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1 zł
każda oraz o cenie emisyjnej w wysokości 11,54 zł. Natomiast w październiku 2017 r. Emitent
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przeprowadził ofertę publiczną 25.000 akcji serii C w ramach której objęte zostały wszystkie
oferowane akcje nowej emisji. Cena emisyjna akcji serii C wyniosła 60,00 zł. Różnica w cenie emisyjnej
akcji serii B i C wynika przede wszystkim z poziomu zaawansowania prac nad grą w chwili
przeprowadzania emisji, a także sukcesem sprzedaży konsoli Nintendo Switch. Emisja akcji serii B była
przeprowadzana miesiąc po premierze konsoli Nintendo Switch, przed prezentacją oficjalnych
wyników sprzedażowych. Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zamiarem
Emitenta jest wprowadzenie także akcji serii B do obrotu na NewConnect, co jest możliwe po upływie
terminu, o którym mowa w par. 3 ust. 1a Regulaminu ASO, tj. 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o
ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii B.
Należy także zwrócić uwagę, że w ramach podwyższenia kapitału zakładowego przez poprzednika
prawnego Emitenta, część udziałów zostało objętych za wkład niepieniężny. Szczegółowe informacje
dot. objęcia udziałów zostały zamieszczone w rozdziale IV punkt 6 niniejszego dokumentu
informacyjnego.
Zwraca się uwagę inwestorów, że akcje serii C, których cena emisyjna wynosiła 60,00 zł, stanowią
poniżej 5% w aktualnym kapitale zakładowym Emitenta oraz 13,15% akcji objętych wnioskiem o
wprowadzenie oraz niniejszym dokumentem informacyjnym.
Istotnym jest także, że akcjonariusze Paweł Biela, Krzysztof Król oraz OÜ Blite Fund zawarli umowę o
niezbywanie oraz nieobciążanie akcji, która dotyczy wszystkich akcji Pawła Bieli oraz Krzysztofa Króla
oraz 38.000 akcji OÜ Blite Fund objętych wnioskiem o wprowadzenie na NewConnect. Zgodnie
z zawartą umową Paweł Biela, Krzysztof Król oraz OU Blite Fund zobowiązują się do niezbywania akcji
przez okres 12 miesięcy od pierwszego dnia notowania akcji Emitenta na NewConnect, jednakże nie
później niż do dnia 31 stycznia 2019 r.
Okoliczności opisane w niniejszym czynniku ryzyka, a w szczególności fakt objęcia emisji akcji serii B po
cenie wielokrotnie niższej od ceny w ofercie publicznej mogą wpływać na wycenę Spółki na
NewConnect, w szczególności po wprowadzeniu akcji serii B do obrotu na NewConnect.
Ryzyko związane z ograniczeniem działalności w ramach pracy na zlecenie i koncentracją na produkcji
własnych gier
Do października 2016 r., kiedy Emitent rozpoczął prace nad grą „Castle of Heart”, działalność Spółki
opierała się na wykonywaniu prac na rzecz innych producentów gier. Aktualnie Emitent skupia swoją
działalność przede wszystkim na produkcji gier na konsole Nintendo Switch, a jednocześnie znacząco
ograniczył prowadzoną działalność w ramach pracy na zlecenie, która obecnie ma niewielkie znaczenie
dla kształtowania się przychodów Emitenta. Podejmowanie mniejszej niż dotychczas liczby zleceń
wynika z ograniczonej liczby pracowników i współpracowników, z których większość została
zaangażowana do prac nad grą. Mniejsza ilość wykonywanych zleceń ma wpływ na wyniki osiągane z
tej działalności. Należy także zwrócić uwagę inwestorów, że przychody ze sprzedaży gry „Castle of
Heart” są osiągane po rozpoczęciu sprzedaży gry. Emitent zakłada, że w kolejnych latach sprzedaż
własnych produkcji będzie stanowiła główne źródło przychodów Spółki. Istotnym jest, że decyzja o
ograniczeniu działalności w ramach pracy na zlecenie była świadomym i celowym działaniem Emitenta.
Spółka podtrzymuje kontakty biznesowe z dotychczasowymi zleceniodawcami i w przypadku
zaistnienia takiej konieczności możliwe jest przyjęcie większej liczby zleceń.
Ryzyko wynikające z wyników osiągniętych w roku obrotowym 2017
W roku obrotowym 2017, wyniki Emitenta znacznie odbiegają od osiąganych w poprzednich latach
obrotowych (wyniki za III oraz IV kwartał 2017 roku zostały zamieszczone w niniejszym dokumencie
informacyjnym), co jest skutkiem zmiany charakteru prowadzonej działalności i koncentrowaniu się na
produkcji gier na konsole Nintendo Switch, a jednocześnie ograniczeniu działalności w ramach pracy
na zlecenie. Zwraca się uwagę inwestorów, że wpływ na wyniki miało przede wszystkim ponoszenie
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kosztów związanych z produkcją gry „Castle of Heart”, której sprzedaż rozpoczęła się w marcu 2018 r.
i w roku obrotowym 2018 Emitent osiągnie pierwsze przychody z tego tytułu.
Ryzyko związane z koncentracją przychodów za 2016 r. i 2017 r.
Dotychczas osiągnięte przez Spółkę przychody zostały wygenerowane z działalności w ramach pracy na
zlecenie na rzecz innych podmiotów z branży gier. Emitent realizował projekty dla podmiotów
polskich, jak i zagranicznych. Klientami Emitenta były m.in.: brytyjski Mforma Europe Ltd. oraz polski
Bloober Team S.A. czy iFun4all S.A. Przychody ze sprzedaży produktów wyniosły w 2016 r. 418.791 zł
oraz w 2017 r. 162.849 zł. Główne źródło przychodów w latach 2016-2017 stanowiły usługi
świadczone na rzecz Mforma Europe Ltd., które odpowiadały w stosunku do całej sprzedaży
produktów za 99,37% w 2016 r. oraz za 98,16% w 2017 r. Jednakże zamiarem Emitenta jest zmiana
głównego źródła osiąganych przychodów, polegająca na realizacji projektów autorskich (własnych) i
sprzedaży licencji do wyprodukowanych w ten sposób gier. Pierwsza gra wyprodukowana przez Spółkę
tj. „Castle of Heart” miała premierę w dniu 23 marcu 2018 r., w związku z tym przychody z tego tytułu
są osiągane w roku obrotowym 2018. Ponadto Emitent rozpoczął prace nad kolejnym własnym
tytułem. W celu zapewnienia dywersyfikacji przychodów Spółki, Emitent kontynuuje pracę na zlecenie,
jednakże w ograniczonym zakresie. W przypadku osiągnięcia zamierzonych przychodów ze sprzedaży
pierwszej gry, nie dojdzie do koncentracji przychodów generowanych od jednego podmiotu w roku
obrotowym 2018.
Emitent nadal współpracuje ze spółką Mforma Europe Ltd. i realizuje zlecenia na rzecz kontrahenta.
Należy mieć na uwadze, iż w razie niepowodzenia sprzedaży gry „Castle of Heart”, istnieje ryzyko, iż
głównym źródłem przychodów Spółki może pozostać praca na zlecenie.
Ryzyko związane z wartością aportu wniesionego do 7levels Sp. z o.o.
W dniu 10 listopada 2016 r. została podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,
zmiany umowy spółki 7levels Sp. z o.o. i zrzeczenia się prawa pierwszeństwa objęcia udziałów.
Podwyższono kapitał zakładowy Spółki o 95.000 zł tj. do kwoty 100.000 zł. Do spółki 7Levels Sp. z o.o.
przystąpił fundusz inwestycyjny Blite Fund Sp. z o.o., który objął 600 udziałów w Spółce o łącznej
wartości nominalnej 30.000,00 zł, za wkład pieniężny w kwocie 95.000 zł, natomiast pozostałe udziały
objęli pan Paweł Biela (780 udziałów o wartości nominalnej 39.000 zł) oraz pan Krzysztof Król (520
udziałów o wartości nominalnej 26.000 zł) za wkłady niepieniężne. Aport został wniesiony w postaci
6/10 (Paweł Biela) i 4/10 (Krzysztof Król) autorskich praw majątkowych do know-how w zakresie gry
komputerowej „Castle of Heart” w tym do dokumentacji służącej opisowi oraz wdrożeniu tej gry
komputerowej, to jest Game Brief’u (dokument zawierający dokładny opis gry), Timeline’u (dokument
opisujący fazy realizacji gry), biznesplanu oraz prezentacji tej gry. Należy zwrócić uwagę, że 65% całego
kapitału zakładowego 7levels Sp. z o.o. zostało objęte za ww. aport, jednakże aport stanowił 41%
całości wkładów wniesionych w listopadzie 2016 r. do Spółki. Wartość aportu została określona w
oparciu o wiedzę, znajomość stawek rynkowych dla twórców podobnych utworów oraz profesjonalne
doświadczenie członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Inwestorzy powinni mieć
na uwadze, iż nieosiągnięcie planowanego poziomu sprzedaży gry może istotnie wpłynąć na wycenę
Emitenta na rynku NewConnect.
Ryzyko związane z ceną emisyjną Akcji serii C
Zgodnie z zapisami w pkt. 11 memorandum informacyjnego opublikowanego w dniu 10 października
2017 r., cena emisyjna akcji serii C oraz cena sprzedaży akcji serii A w ofercie publicznej Spółki została
ustalona w drodze budowy księgi popytu wśród zainteresowanych inwestorów. Proces budowy księgi
popytu został przeprowadzony w dniach 10-20 października 2017 r. W ramach procesu budowy księgi
popytu Spółka przeprowadziła cykl spotkań z potencjalnymi inwestorami, poświęconych przybliżeniu
inwestorom m.in. modelu biznesowego Spółki, strategii na najbliższe lata oraz perspektyw rozwoju.
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Metoda ustalenia ceny emisyjnej akcji w ofercie publicznej jaką jest budowa księgi popytu uważana
jest przez uczestników rynku kapitałowego za najbardziej optymalną. W ofercie publicznej akcji Spółki
księga popytu budowana była celem oszacowania jaką cenę za akcje Spółki są skłonni zapłacić
inwestorzy oraz jaką liczbę akcji są zainteresowani objąć lub nabyć. Proces ten zakładał badanie
popytu poprzez zbieranie deklaracji od inwestorów, dotyczących liczby akcji, które zamierzają nabyć
podczas oferty publicznej oraz proponowanej ceny, z uwzględnieniem różnych poziomów ceny
emisyjnej. Po zakończeniu procesu budowy księgi popytu oraz na podstawie jej wyników Spółka i
sprzedający w porozumieniu z oferującym podjęli decyzję o ustaleniu ceny emisyjnej akcji na poziomie
60 zł.
Mając powyższe na uwadze, istnieje ryzyko, iż po wprowadzeniu akcji serii C do alternatywnego
systemu obrotu na rynku NewConnect, kurs akcji Emitenta może spaść poniżej 60 zł za jedną akcję.
Ryzyko związane z wyceną Emitenta
W dniu 20 października 2017 r. Zarząd Spółki wraz z akcjonariuszem sprzedającym akcje serii A tj. OÜ
Blite Fund z uwzględnieniem rekomendacji podmiotu pełniącego funkcję oferującego tj. Polskiego
Domu Maklerskiego S.A., podjęli decyzję o ustaleniu wysokości ceny emisyjnej na poziomie 60 zł za
jedną akcję serii C. Decyzja o ustaleniu wysokości ceny emisyjnej akcji serii C na poziomie 60 zł
wynikała z przeprowadzonej w dniach 10-20 października 2017 r. budowy księgi popytu wśród
potencjalnych inwestorów. Budowa księgi popytu została przeprowadzona zgodnie ze standardami
rynku kapitałowego. Poprzez złożone zapisy przez potencjalnych inwestorów Spółka mogła oszacować
poziom zainteresowania jej walorami. Oferta publiczna w przypadku akcji serii C zakończyła się pełnym
objęciem 25.000 sztuk przez inwestorów, którzy złożyli prawidłowo zapisy. Biorąc pod uwagę cenę
emisyjną akcji serii C w wysokości 60 zł jako ostatnią cenę rynkową, wartość Spółki kształtuje się na
poziomie 31,5 mln zł. Inwestorzy powinni mieć na względzie, iż wycena Spółki może ulec zmianie, w
tym obniżyć się w przypadku wystąpienia niekorzystnych czynników wpływających na wyniki
finansowe Emitenta.
2. Czynniki ryzyka związane z wprowadzanymi Akcjami
Ryzyko niedostatecznej płynności i wahań cen Akcji
W opinii Emitenta inwestorzy powinni mieć na uwadze fakt, że nie ma pewności, że akcje Emitenta
w przyszłości, po wprowadzeniu do obrotu w ASO, będą przedmiotem aktywnego obrotu.
Kurs akcji i ich płynność na NewConnect są wypadkową kształtowania się popytu oraz podaży, które
uzależnione są od wielu czynników i trudno przewidywalnych zachowań inwestorów. Na takie
zachowania wpływ mają różnego rodzaju czynniki o charakterze zewnętrznym (niezwiązane
bezpośrednio z działalnością Emitenta oraz jego sytuacją finansową czy operacyjną), takie jak ogólna
koniunktura na światowych giełdach, dane makroekonomiczne czy sytuacja polityczna oraz czynniki
o charakterze wewnętrznym (związane bezpośrednio z działalnością Emitenta oraz jego sytuacją
finansową czy operacyjną), takie jak na przykład wypracowywane wyniki finansowe, a także ogólne
trendy rynkowe, a nawet podłoże psychologiczne odgrywające czasem istotną rolę w podejmowaniu
przez inwestorów giełdowych decyzji. W przypadku znacznego wahania kursu Akcji, ich posiadacze
mogą być narażeni na ryzyko niezrealizowania zakładanego zysku lub poniesienia straty (w przypadku
podjęcia decyzji o sprzedaży w momencie, kiedy wartość rynkowa Akcji będzie niższa od ceny nabycia).
Niedostateczna płynność może natomiast utrudnić lub uniemożliwić realizację zakładanej transakcji
kupna lub sprzedaży.
Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu i kontrolą nad Emitentem
Na dzień publikacji niniejszego dokumentu Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 150.000
akcji serii B Spółki, które uprawniają do oddania 150.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu (30,00%
w kapitale zakładowym oraz 30,00% w ogólnej liczbie głosów).
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Ponadto, § 12 ust. 2 pkt. 1) statutu Spółki przyznaje akcjonariuszowi Venture Funduszowi
Inwestycyjnemu Zamkniętemu uprawnienie osobiste do powoływania Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej.
Na dzień publikacji niniejszego dokumentu akcjonariusz Paweł Biela posiada 145.250 akcji serii A
Spółki, które uprawniają do oddania 145.250 głosów na Walnym Zgromadzeniu (29,05% w kapitale
zakładowym oraz 29,05% w ogólnej liczbie głosów).
Zgodnie § 12 ust. 2 pkt. 2) statutu Spółki przyznaje akcjonariuszowi Pawłowi Biela uprawnienie
osobiste do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
Nie można wykluczyć, że interesy ww. akcjonariuszy nie będą w pełni zbieżne z interesami pozostałych
akcjonariuszy, którzy będą mieli ograniczony wpływ na podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących
Emitenta.
Ryzyko zawieszenia notowań akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu i wykluczenia akcji z obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu
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, 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 Alternatywnym Systemie Obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, KNF może zażądać od
Organizatora ASO zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi. Zgodnie z ust. 3a KNF w ww.
żądaniu 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 wskazanym powyżej. Jak stanowi ust. 3b KNF uchyla decyzję zawierającą ww.
żądanie, 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, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami zagraża
w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwu
obrotu dokonywanego w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub powodowałby naruszenie interesów
inwestorów, na żądanie KNF, GPW ma obowiązek wykluczyć z obrotu te instrumenty finansowe.
Ponad powyższe, zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót
instrumentami finansowymi w następujących sytuacjach:
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
wskazanych powyżej.
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W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót
instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego
organu.
Ponadto 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 instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17
Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla
interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.
Zgodnie § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe
z obrotu w następujących sytuacjach:
1. na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od
spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
2. jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
3. jeśli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
4. wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
5. 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 przydziału (wydzielenia) albo z dniem
przekształcenia.
Dodatkowo, zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe
z obrotu w alternatywnym systemie:
1. w przypadkach określonych przepisami prawa,
2. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
3. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
4. po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości
emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu
na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów
postępowania albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze
względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów
postępowania, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 pkt 5, ust. 2a i 2b Regulaminu ASO,
5. w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych
instrumentów finansowych albo 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 albo 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 - z zastrzeżeniem, że wykluczenie to dotyczy dłużnych instrumentów
finansowych tego emitenta.
Zgodnie z § 12 ust. 2a Regulaminu ASO w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4), Organizator
Alternatywnego Systemu może odstąpić od wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu jeżeli
przed upływem terminu wskazanego w tym przepisie sąd wyda postanowienie: 1) o otwarciu wobec
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emitenta przyspieszonego postępowania układowego, postepowania układowego lub postępowania
sanacyjnego, lub 2) w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, lub 3)
o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym.
Zgodnie z § 12 ust. 2b Regulaminu ASO w przypadkach, o których mowa w ust. 2a, Organizator
Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu po upływie 1 miesiąca od dnia
uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie: 1) odmowy zatwierdzenia przez sąd układu
w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2a pkt 1), lub 2) umorzenia przez sąd postępowania
restrukturyzacyjnego, o którym mowa w ust. 2a pkt 1) lub 2), lub 3) uchylenia przez sąd lub
wygaśnięcia z mocy prawa układu, o którym mowa w ust. 2a pkt 2) lub 3).
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego
wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami
finansowymi. 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 596/2014, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby
spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.
Zgodnie z § 17b ust. 1 Regulaminu ASO 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. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 30 dni
od dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać
przez okres co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia.
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu
wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu podjętej na podstawie ww. ust. 1,
emitent zobowiązany jest do zawarcia kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 30 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 ww. ust. 1.
Jeżeli zgodnie z postanowieniami § 17b ust. 3 Regulaminu ASO na emitencie spoczywa obowiązek
zawarcia umowy z tzw. Autoryzowanym Doradcą – podmiotem, o którym mowa w § 18 Regulaminu
ASO - w przypadku niepodpisania przez emitenta takiej umowy w wymaganym terminie Organizator
ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta na okres do 3 (trzech) miesięcy.
Jeżeli przed upływem okresu zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia
umowa z Autoryzowanym Doradcą, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe tego
emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje się
odpowiednio.
Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu ASO w przypadku:
- rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem wymaganego
okresu,
- zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w ASO,
- skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców,
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- Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, dla którego
podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego
bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.
Jak stanowi § 18 ust. 7a Regulaminu ASO w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy
z Autoryzowanym Doradcą przed upływem wymaganego okresu, jeżeli emitent nie podpisze nowej
umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 30 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia
poprzedniej umowy, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu
w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio.
Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz
wykluczenia akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować dla akcjonariuszy
utrudnieniami w obrocie akcjami.
Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Zarząd GPW kar regulaminowych
Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów
obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje
obowiązki określone w rozdziale ,,Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym
systemie”, w szczególności obowiązki określone w § 15a -15c, § 17 – 17b, Organizator Alternatywnego
Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:
1. upomnieć emitenta,
2. nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.
Zgodnie z § 17c ust. 2 Regulaminu ASO 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 lub nie wykonuje
lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale ,,Obowiązki emitentów instrumentów
finansowych w alternatywnym systemie”, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na
podstawie ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu zgodnie z § 17c ust. 3 Regulaminu ASO może
nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie
§17c ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 50.000 zł.
Zgodnie z § 17c ust. 7 Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary
pieniężnej niezależnie od podjęcia, na podstawie właściwych przepisów Regulaminu ASO, decyzji
o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami finansowymi lub o ich wykluczeniu z obrotu.
Ryzyko związane z możliwością nałożenia sankcji przez KNF
Spółka narażona jest na sankcje administracyjne nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego
wynikające z Ustawy o obrocie i Ustawy o ofercie. Ponadto w związku z wejściem w życie z dniem
3 lipca 2016 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)(Rozporządzenie
MAR), a także z procesem implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na
rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku) (Dyrektywa MAD II), sankcje nakładane przez KNF
zostaną zmienione oraz rozszerzone w stosunku do podmiotów, których instrumenty finansowe są
notowane na rynku zorganizowanym.
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Możliwe do nałożenia sankcje administracyjne przez KNF to m.in. wykluczenie na czas określony lub
bezterminowo papierów wartościowych z obrotu oraz kary pieniężne.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o Ofercie KNF prowadzi ewidencję m.in. papierów wartościowych
wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na
podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie Emitent instrumentów finansowych jest obowiązany do
przekazania zawiadomienia o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu papierów
wartościowych w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia. W przypadku gdy emitent nie wykona
należycie tego obowiązku, zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie, Komisja może nałożyć karę
pieniężną do wysokości 100.000 zł.
Ryzyko rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, lub zawieszenia prawa do
wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie
Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO warunkiem notowania instrumentów finansowych w
alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w
umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów
animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego
spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania.
Zgodnie z § 9 ust. 5 Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu
instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o
którym mowa w ust. 3 wskazanym powyżej, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów
finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie
obrotu innym niż prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu.
W przypadku, wskazanym powyżej, Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do
spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za
konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.
Zgodnie z § 9 ust. 7 i ust. 8, z zastrzeżeniem ust. 5, 10 i 11, w przypadku (i) rozwiązania lub wygaśnięcia
umowy z Animatorem Rynku oraz (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w
alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie
notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia
obrotu po dniu (i) rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy z Animatorem Rynku, (ii) zawieszenia
prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie
postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań
jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.
Zgodnie z § 20 Regulaminu ASO Animator Rynku na podstawie umowy zawartej z Organizatorem
Alternatywnego Systemu zobowiązany jest do nabywania lub zbywania w ramach swojej działalności
instrumentów finansowych na własny rachunek w alternatywnym systemie obrotu w celu
wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi danego emitenta, na zasadach
określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu. Organizator ASO może zawiesić prawo
wykonywania przez dany podmiot zadań Animatora Rynku, o ile nie wykonuje on ich zgodnie z
przepisami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu lub umową, o której mowa powyżej.
Jak wskazuje § 9 ust. 9 z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, w przypadku zawarcia nowej umowy z
Animatorem Rynku, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu
instrumentów finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań
jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w
życie nowej umowy z Animatorem Rynku.
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II. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym

Oświadczenie Emitenta
Działając w imieniu 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy i
przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie
informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim
żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych
wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem
w obrocie tymi instrumentami.

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy
Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczamy, że Dokument Informacyjny został
sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie
z dokumentami i informacjami przekazanymi nam przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie
Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim
żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych
wprowadzanych do obrotu, a także, że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w
obrocie danymi instrumentami.

21

Dokument Informacyjny 7Levels S.A.

III. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu
1. Liczba, rodzaj oraz łączna wartość instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów
uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz
zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych
Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z zamiarem wprowadzenia do
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. 164.999 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset
dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii A oraz 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy)
akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Łączna wartość nominalna akcji wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku
NewConnect wynosi 189.999,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).
Akcje serii A oraz akcje serii C nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu przepisów KSH,
w szczególności co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w przypadku
likwidacji Emitenta. Ponadto z akcjami nie są związane żadne dodatkowe świadczenia oraz nie
występują zabezpieczenia ustanowione na akcjach.
Emitent nie dokonywał oferty niepublicznej akcji objętych wnioskiem.
Ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji zawarte w statucie
Nie istnieją żadne, wynikające ze Statutu, ograniczenia co do przenoszenia praw z Akcji serii A i Akcji
serii C.
Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia MAR
W przypadku spółki, której akcje są wprowadzone lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie
na NewConnect, obowiązujące jest Rozporządzenie MAR.
Na potrzeby niniejszego punktu związanego z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia MAR,
przyjmuje się następujące, zgodne z art. 3 ust. 1 pkt 25 i pkt 26 Rozporządzenia MAR, definicje:




„osoba pełniąca obowiązki zarządcze” oznacza osobę związaną z emitentem, uczestnika rynku
uprawnień do emisji lub inny podmiot, o którym mowa w art. 19 ust. 10 Rozporządzenia MAR,
która:
o

jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego
podmiotu; lub

o

pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów, o których mowa powyżej,
przy czym ma stały dostęp do informacji poufnych (zdefiniowanych w art. 7
Rozporządzenia MAR) dotyczących pośrednio lub bezpośrednio Emitenta oraz
uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój
i perspektywy gospodarcze Spółki;

„osoba blisko związana” oznacza:
o

małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z polskim prawem za równoważnego z
małżonkiem;

o

dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z polskim prawem;

o

członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym przez okres co najmniej roku; lub
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o

osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki
zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa
w trzech powyższych wypunktowaniach, nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub
bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie,
lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej
osoby.

Zawiadomienia o transakcjach
Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR, osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi
związane powiadamiają Emitenta oraz KNF o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w
odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych Emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź
innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Powiadomień takich dokonuje się niezwłocznie
i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji.
Powyższy obowiązek ma zastosowanie:


gdy łączna kwota transakcji osiągnie próg 5 000 EUR;



do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5 000 EUR w trakcie
jednego roku kalendarzowego.

Powyższe progi oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji.
Osoby pełniące obowiązki zarządcze powiadamiają na piśmie osoby blisko z nimi związane o ich wyżej
przedstawionych obowiązkach i przechowują kopię tego powiadomienia.
Powiadomienie o transakcjach zawiera następujące informacje:
a) nazwisko osoby;
b) przyczynę powiadomienia;
c) nazwę Emitenta;
d) opis i identyfikację instrumentu finansowego;
e) charakter transakcji (np. nabycie lub zbycie), ze wskazaniem, czy jest ona związana z
wykonywaniem programów opcji na akcje lub z konkretnymi przypadkami określonymi w art.
7 ust. 7 Rozporządzenia MAR;
f)

datę i miejsce transakcji;

g) cenę i wolumen transakcji. W przypadku zastawu, którego warunki przewidują zmianę jego
wartości, należy to ujawnić wraz z wartością na dzień ustanowienia zastawu.
Zgodnie z art. 7 ust. 7 Rozporządzenia MAR, transakcje, które wymagają powiadomienia, obejmują
także:
a) transakcje zastawiania lub pożyczania instrumentów finansowych przez osobę pełniącą
obowiązki zarządcze, lub w jej imieniu, lub osobę blisko z nią związaną, lub w jej imieniu;
b) transakcje zawierane przez osobę zawodowo zajmującą się pośredniczeniem w zawieraniu
transakcji lub wykonywaniu zleceń lub przez inną osobę w imieniu osoby pełniącej obowiązki
zarządcze lub osoby blisko związanej z taką osobą, włączając w to transakcje zawierane w
ramach uznania;
c) transakcje dokonywane z tytułu polisy ubezpieczeniowej na życie, określonej w dyrektywie
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (1), w przypadku gdy:
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o

ubezpieczającym jest osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko związana z
taką osobą;

o

ryzyko inwestycyjne ponosi ubezpieczający; oraz

o

ubezpieczający ma prawo lub swobodę podejmowania decyzji inwestycyjnych
dotyczących konkretnych instrumentów w ramach tej polisy ubezpieczeniowej na
życie lub wykonywania transakcji dotyczących konkretnych instrumentów w ramach
tej polisy ubezpieczeniowej na życie.

Wzór powiadomienia został określony w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu
do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące
obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 88 z 5.04.2016 r. str. 19).
Nieprzestrzeganie opisanych obowiązków wiąże się z ryzykiem nałożenia wysokich sankcji.
Zakaz dokonywania transakcji w okresach zamkniętych
Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, osoba pełniąca obowiązki zarządcze u Emitenta nie
może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio
lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych
lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni
kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec
roku rozliczeniowego, które Emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z:
a) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub
b) prawem krajowym.
Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej
rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego:
a) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności,
takich jak poważne trudności finansowe, wymagających natychmiastowej sprzedaży akcji; albo
b) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych,
programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji,
w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech
transakcji z nimi związanych.
Nieprzestrzeganie opisanych obowiązków wiąże się z ryzykiem nałożenia wysokich sankcji.
Zakaz wykorzystywania i bezprawnego ujawniania informacji poufnych oraz zakaz manipulacji na rynku
Zgodnie z art. 14-15 Rozporządzenia MAR, zabrania się każdej osobie:
a) wykorzystywania, w myśl art. 8 Rozporządzenia MAR, informacji poufnych lub usiłowania
wykorzystywania informacji poufnych;
b) rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych w
myśl art. 8 Rozporządzenia MAR;
c) bezprawnego ujawniania informacji poufnych w myśl art. 10 Rozporządzenia MAR;
d) dokonywania, w myśl art. 12 Rozporządzenia MAR, manipulacji na rynku lub usiłowania
dokonywania manipulacji na rynku.
Nieprzestrzeganie opisanych obowiązków wiąże się z ryzykiem nałożenia bardzo wysokich sankcji.
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Sankcje i kary za naruszenie przepisów Rozporządzenia MAR w związku z przenoszeniem praw z Akcji
Zgodnie z art. 174 Ustawy o obrocie na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust.
11 Rozporządzenia MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek
własny lub na rachunek osoby trzeciej, KNF może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do
wysokości 2.072.800 zł
Zgodnie z art. 175 Ustawy o obrocie na każdego kto nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązki
informacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1-7 Rozporządzenia MAR, KNF może, w drodze decyzji,
nałożyć karę pieniężną wynoszącą w przypadku osób fizycznych do 2.072.800 zł, a w przypadku innych
podmiotów – do 4.145.600 zł. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub
straty unikniętej przez podmiot w wyniku tych naruszeń, zamiast kar w powyższych wysokościach KNF
może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
Zgodnie z art. 180-183 Ustawy o obrocie:


kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. a Rozporządzenia MAR wykorzystuje
informację poufną, podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie;



kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. b Rozporządzenia MAR udziela
rekomendacji lub nakłania do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy
informacja poufna, podlega grzywnie do 2.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat
4, albo obu tym karom łącznie;



kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. c Rozporządzenia MAR, ujawnia informację
poufną, podlega grzywnie do 2.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 4, albo obu
tym karom łącznie;



kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 15 Rozporządzenia MAR dokonuje manipulacji,
o której mowa w art. 12 Rozporządzenia MAR, podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie; natomiast kto
wchodzi w porozumienie z inną osobą mające na celu manipulację podlega grzywnie
do 2.000.000 zł.

Ograniczenia związane ze znaczącymi pakietami Akcji
Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie, każdy kto:
1) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej
liczby głosów w spółce publicznej albo
2) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej
liczby głosów w spółce publicznej, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio
5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów
– jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni
roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy
zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z
nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej w ASO – nie później niż w terminie 6 dni
sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Dniami sesyjnymi są dni sesyjne określone przez GPW w
regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na
stronie internetowej.
Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, dla spółki, której akcje notowane są
na NewConnect, powstaje również w przypadku:

25

Dokument Informacyjny 7Levels S.A.

- zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów;
- zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej
liczby głosów.
Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej nie powstaje w przypadku, gdy po
rozrachunku w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych w ASO w tym samym
dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie
powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie
tych obowiązków.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej zawiera informacje o:
1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale
zakładowym Spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej
liczbie głosów;
3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym Spółki
oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
4) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje
Spółki;
5) osobach trzecich, z którą podmiot zawiadamiający zawarł umowę, której przedmiotem jest
przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie,
do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów
finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz instrumentów
finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie są
wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów
finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może
nastąpić nabycie akcji;
7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie,
do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których
mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów
finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych;
8) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie powyższych punktów 2, 6 i 7 i jej
procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.
W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju,
przedmiotowe zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w powyższych punktach
2 i 3, odrębnie dla akcji każdego rodzaju.
Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim.
Wyżej opisane obowiązki:
1) spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby
głosów w związku z:


zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego,



pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej;
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2) powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi
stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz
którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar
wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do
podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.
Zgodnie z art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, wyżej opisane obowiązki spoczywają również na podmiocie,
który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub
zbywaniem instrumentów finansowych, które:
1) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza
do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub
2) odnoszą się do akcji Emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne
podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt 1, niezależnie od tego, czy
instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne.
W przypadku powyższych instrumentów finansowych liczba głosów posiadanych w spółce publicznej
odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia uprawniony lub zobowiązany jest
posiadacz tych instrumentów finansowych.
W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w powyższym punkcie 2), które
są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej,
związanych z tymi instrumentami finansowymi, odpowiada iloczynowi liczby głosów wynikających z
akcji, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się te instrumenty finansowe, oraz
współczynnika delta danego typu instrumentu finansowego. Wartość współczynnika delta określa się
zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r.
uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do
określonych regulacyjnych standardów technicznych stosowanych do znaczących pakietów akcji (Dz.
Urz. UE L 120 z 13.05.2015, str. 2). Przy obliczaniu liczby głosów uwzględnia się wyłącznie pozycje
długie. Pozycja długa oznacza pozycję długą w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów
dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1, z późn. zm.).
Obowiązek zawiadomienia powstaje również w przypadku wykonania uprawnienia do nabycia akcji
spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie z art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie,
jeżeli wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego samego emitenta osiąga lub
przekracza progi ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określone w art. 69 Ustawy o ofercie.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu instrumentów
finansowych (Dz. U. 2016 poz. 819) określa wykaz instrumentów finansowych, o których mowa w art.
69b ust. 1 Ustawy o Ofercie.
Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie, obowiązek zawiadomienia spoczywa:
1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w pierwszych akapitach
niniejszego punktu próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem
kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej;
2) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego
progu ogólnej liczby głosów następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:


inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy
inwestycyjnych,



inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;
27

Dokument Informacyjny 7Levels S.A.

2a) na alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub
przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów następuje w związku z posiadaniem akcji
łącznie przez:


inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego
ASI w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych,



inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;

poza

terytorium

3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów następuje w związku z posiadaniem akcji:


przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z
wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art.
69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie,



w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład
których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z
przepisami Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych – w zakresie
akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których
podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo
głosu na walnym zgromadzeniu,



przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest
przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;

4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym
zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli
akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;
5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie
dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na
walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z
tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych
obowiązków;
6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w powyższym punkcie 5,
posiadając akcje spółki publicznej w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie
danego progu ogólnej liczby głosów;
7) również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na
rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych.
Zgodnie z art. 87 ust. 1a Ustawy o ofercie, obowiązek zawiadomienia powstaje również w przypadku
zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem
porozumienia, o którym mowa w powyższym punkcie 5 (art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie), a także
w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów.
W przypadkach, o których mowa w powyższych punktach 5 i 6 oraz w poprzednim akapicie (ust. 1 pkt
5 i 6 oraz ust. 1a Ustawy o ofercie), obowiązek zawiadomienia może być wykonany przez jedną ze
stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.
Zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy ofercie, istnienia porozumienia domniemywa się w przypadku
posiadania akcji Spółki przez:
1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub
stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;
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2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
3) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.
Zgodnie z art. 87 ust. 5 Ustawy o ofercie, do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków
zawiadomienia:
1) po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego
podmioty zależne;
2) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z
powyższym punktem 4 (art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ofercie) – wlicza się liczbę głosów z akcji
objętych pełnomocnictwem;
3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest
ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa;
4) po stronie pełnomocnika, o którym mowa w powyższym punkcie 7 (art. 87 ust. 1 pkt 7 Ustawy
o ofercie), wlicza się liczbę głosów posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji
zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma
umocowanie.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji
spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego
powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub
przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem wyżej opisanych obowiązków określonych w art. 69
Ustawy o ofercie. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew temu zakazowi nie jest
uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem
przepisów ustaw innych niż Ustawa o ofercie.
Art. 89 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ofercie zakazuje wykonywania głosu z akcji spółki publicznej, nabytych w
wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem zasad ustalania takiej ceny, określonych w art. 79 Ustawy
o ofercie. Należy mieć przy tym na uwadze, że zgodnie art. 75 ust. 3 pkt 1 tej ustawy spółka, której
akcje wprowadzone są wyłącznie do ASO albo nie są przedmiotem zorganizowanego obrotu, jest
wyłączona z obowiązku ogłaszania wezwań w trybie określonym w art. 73-74 Ustawy o ofercie.
Przymusowy wykup Akcji
Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi
lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w
art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w spółce
publicznej, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo
żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy
wykup).
Cena akcji w przypadku przymusowego wykupu nie może być niższa od wartości godziwej akcji.
Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego
skierowane jest żądanie wykupu.
Przymusowy wykup akcji w wyżej przedstawionym trybie regulują przepisy art. 82 Ustawy o ofercie.
Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać także wykupienia posiadanych przez niego akcji przez
innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie
składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub
przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza.
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Żądaniu temu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90%
ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od
dnia jego zgłoszenia.
Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, o ile członkowie tego
porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90%
ogólnej liczby głosów.
Akcjonariusz żądający wykupienia akcji na powyższych zasadach uprawniony jest do otrzymania ceny
nie niższej niż wartość godziwa akcji.
Wykup akcji w wyżej przedstawionym trybie regulują przepisy art. 83 Ustawy o ofercie.
Ograniczenie obrotu Akcjami obciążonymi zastawem
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie, akcje obciążone zastawem, do chwili jego wyga-śnięcia, nie
mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu
umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o
niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. 2004 nr 91 poz. 871 z późn. zm.). Do akcji tych stosuje
się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o
obrocie.
Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Na podstawie art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, na przedsiębiorców nałożony
został obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, w przypadku gdy łączny obrót na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza
równowartość 50.000.000 EUR lub jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców biorących udział w
koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru przekracza równowartość
1.000.000.000 EUR.
Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio
uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych,
do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji a także obrót zarówno
przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Wartość EUR podlega przeliczeniu na PLN według średniego kursu walut obcych ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru
koncentracji.
Na podstawie art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia
dotyczy zamiaru:


połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;



przejęcia – poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów,
całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej
kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej
przedsiębiorców;



utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;



nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części
przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat
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obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
równowartość 10.000.000 EUR.
Ponadto, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez
przedsiębiorcę dominującego (art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Zgodnie z treścią art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie podlega zgłoszeniu zamiar
koncentracji:


jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;



jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3 Ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000
euro;



polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi
do jednej grupy kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy
lub przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej – jeżeli obrót przedsiębiorcy
lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez
nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;



polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w
celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest
prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych
przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia
nabycia lub objęcia, oraz że:
o

instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa
do dywidendy, lub

o

wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;



polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji
lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży;



następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków,
gdy zamierzający przejąć kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy
do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub którego
część mienia jest nabywana;



przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:


wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,



przedsiębiorca przejmujący kontrolę – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
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wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy – w
przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów,



przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa
w art. 13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

W przypadku, gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej
dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca
dominujący.
Zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie
antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone w terminie miesiąca od dnia jego
wszczęcia, z zastrzeżeniem art. 96 ust. 2 i art. 96a Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Do
czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu,
w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega
zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów).
Zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie
ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, na
podstawie art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wydaje Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w drodze decyzji. Wydając zgodę na dokonanie koncentracji, Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców
zamierzających dokonać koncentracji nałożyć obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności
do:


zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców;



wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności
przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu
zarządzającego lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców;



udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.

Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich
wydania koncentracja nie została dokonana (art. 22 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazuje, w drodze decyzji, dokonania
koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności
przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, jednak w przypadku gdy odstąpienie od
zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego
lub postępu technicznego albo może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową,
zezwala na dokonanie takiej koncentracji (art. 20 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Zgodnie art. 21 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów może uchylić wydane decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach,
za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie
spełniają określonych w decyzji warunków. Jednak jeżeli koncentracja została już dokonana, a
przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji (która nie może być wydana po upływie 5 lat od
dnia dokonania koncentracji), określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji,
nakazać w szczególności:


podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;



zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;
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zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub
rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 106 Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w
wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku obrotowym, poprzedzającym rok
nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego
zgody.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę, w
drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 EUR, między
innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane, a także
jeżeli nie udzielił informacji na podstawie art. 19 ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
lub udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorców w,
drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 EUR za każdy dzień
opóźnienia w wykonaniu decyzji, o których mowa w art. 107 Ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę
pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku
przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia –
w przypadkach określonych w art. 108 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Zgodnie z art. 99 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w przypadku niewykonania decyzji, o
której mowa w art. 21 ust. 1 lub 4 tej ustawy, Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, dokonać podziału
przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528–550 KSH. Prezesowi
UOKiK przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes UOKiK może
ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy lub podjęcie innych środków prawnych
zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.
Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji
przedsiębiorstw
Obowiązki i ograniczenia w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami wynikają
także z Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli
koncentracji przedsiębiorstw.
Rozporządzenie w sprawie koncentracji reguluje koncentracje o wymiarze wspólnotowym, tj. dotyczy
przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami
i usługami.
Rozporządzenie w sprawie koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje, w wyniku których dochodzi
do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. Obowiązkowi zgłoszenia do Komisji
Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:


zawarciu odpowiedniej umowy,



ogłoszeniu publicznej oferty, lub



przejęciu większościowego udziału.

Zawiadomienia Komisji Europejskiej można również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa
posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym.
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Zawiadomienie niezbędne jest do uzyskania zgody Komisji Europejskiej na dokonanie takiej
koncentracji.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:


łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi
więcej, niż 5 mld EUR,



łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EUR, chyba że
każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie
swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie
członkowskim.

Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:


łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi
więcej niż 2.500 mln EUR,



w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR,



w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, z czego łączny obrót co
najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 25 mln
EUR,



łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, chyba że
każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie
swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie
członkowskim.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie koncentracji uznaje się, że koncentracja nie występuje w
przypadku gdy:


instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których
normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi,
prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych,

czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod
warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu
określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa
wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź
tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku
od daty nabycia.
2. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o
wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia
wniosku o wprowadzenie
2a. Informacje o sprzedaży akcji serii A
W dniu 9 października 2017 r. 98.000 akcji serii A posiadanych przez Blite Fund sp. z o.o. zostało
sprzedanych OÜ Blite Fund na podstawie umowy sprzedaży. Transakcja była przeprowadzana bez
udziału Spółki.
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Akcje serii A były oferowane na podstawie memorandum informacyjnego opublikowanego w dniu 10
października 2017 r. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie i w sposób
wskazany w art. 7 ust. 9 tej ustawy. Ofertą sprzedaży było objętych 60.000 (słownie: sześćdziesiąt
tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden
złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych
00/100).
W ramach oferty akcjonariusz sprzedający tj. OÜ Blite Fund nie dokonał sprzedaży akcji serii A.
2b. Informacje o subskrypcji akcji serii C
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych – od 10 do 19 października
2017 r.
Przyjmowanie deklaracji nabycia w ramach budowy Księgi Popytu – od 10 do 20 października 2017 r.
Publikacja Ceny Emisyjnej – 20 października 2017 r.
Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów – od 23 do 24 października 2017 r.
Data przydziału: 30 października 2017 r.
Liczba akcji objętych subskrypcją: nie więcej niż 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji.
Stopa redukcji: nie stosowano redukcji.
Liczba przydzielonych akcji: łącznie 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk:
- w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostało przydzielonych 9.420 (słownie: dziewięć tysięcy
czterysta dwadzieścia) akcji serii C;
- w Transzy Dużych Inwestorów zostało przydzielonych 15.580 (słownie: piętnaście tysięcy pięćset
osiemdziesiąt) akcji serii C.
Cena po jakiej akcje były nabywane: 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) każda.
Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą
w poszczególnych transzach:
- w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 20
- w Transzy Dużych Inwestorów - 6
Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub
sprzedaży w poszczególnych transzach:
- w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 20
- w Transzy Dużych Inwestorów - 6
Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów
o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną
jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za
objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez
subemitenta): brak.
Łączne określenie wysokości kosztów które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:
(a)

Przygotowania i przeprowadzenia oferty: 105.126,00 zł;
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(b)

Wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy;

(c)

Sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10.000,00 zł;

(d)

Promocji oferty: 72.570,00 zł.

Koszty emisji Akcji serii C pomniejszą kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością
nominalną akcji a pozostała ich część zostanie zaliczona do kosztów finansowych.
Akcje oferowane były w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie i w sposób
wskazany w art. 7 ust. 9 tej ustawy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie, w przypadkach, o
których mowa w art. 7 ust. 9, Emitent udostępnia do publicznej wiadomości memorandum
informacyjne. Zgodnie z art. 7 ust. 9 Ustawy o Ofercie, udostępnienia do publicznej wiadomości
prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa
w art. 41 Ustawy o Ofercie, nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto
emitenta lub sprzedającego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub
ceny sprzedaży, stanowią mniej niż 2.500.000,00 EUR, i wraz z wpływami, które emitent lub
sprzedający zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych,
dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie osiągną lub nie przekroczą tej kwoty. W takim
przypadku memorandum informacyjne nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru
Finansowego. Memorandum zostało opublikowane w dniu 10 października 2017 r. na stronach
internetowych: Emitenta (www.7lvls.com) oraz oferującego (www.polskidm.com.pl).
2.1. Informacja na temat sposobu i szczegółowych założeń dla ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C
Zgodnie z zapisami w pkt. 11 memorandum informacyjnego opublikowanego w dniu 10 października
2017 r., cena emisyjna akcji serii C oraz cena sprzedaży akcji serii A w ofercie publicznej Spółki została
ustalona w drodze budowy księgi popytu wśród zainteresowanych inwestorów. Proces budowy księgi
popytu został przeprowadzony w dniach 10-20 października 2017 r. W ramach procesu budowy księgi
popytu Spółka przeprowadziła cykl spotkań z potencjalnymi inwestorami, poświęconych przybliżeniu
inwestorom m.in. modelu biznesowego Spółki, strategii na najbliższe lata oraz perspektyw rozwoju.
Metoda ustalenia ceny emisyjnej akcji w ofercie publicznej jaką jest budowa księgi popytu uważana
jest przez uczestników rynku kapitałowego za najbardziej optymalną. W ofercie publicznej akcji Spółki
księga popytu budowana była celem oszacowania jaką cenę za akcje Spółki są skłonni zapłacić
inwestorzy oraz jaką liczbę akcji są zainteresowani objąć lub nabyć. Proces ten zakładał badanie
popytu poprzez zbieranie deklaracji od inwestorów, dotyczących liczby akcji, które zamierzają nabyć
podczas oferty publicznej oraz proponowanej ceny, z uwzględnieniem różnych poziomów ceny
emisyjnej. Po zakończeniu procesu budowy księgi popytu oraz na podstawie jej wyników Spółka i
sprzedający w porozumieniu z oferującym podjęli decyzję o ustaleniu ceny emisyjnej akcji na poziomie
60 zł.
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3. Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych
Akcje serii A
Akcje Serii A powstały w wyniku przekształcenia 7LEVELS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w 7Levels Spółka Akcyjna. Odpowiednia uchwała w tej sprawie, w formie aktu notarialnego
zaprotokołowanego przez notariusza Marcina Solak, Kancelaria Notarialna w Krakowie (Rep. A nr
381/2017) została podjęta przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 18 stycznia 2017 r. Poniżej
przytoczona została treść przedmiotowej uchwały. 7Levels S.A. została zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 stycznia 2017 r.
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Treść § 4 statutu spółki przekształconej brzmi:

W dniu 13 września 2017 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie wszystkich akcji imiennych serii A
oraz serii B na akcje zwykłe na okaziciela na podstawie uchwały nr 1/09/2017. Ww. uchwała została
podjęta w związku ze złożonymi przez akcjonariuszy akcji serii A oraz serii B wnioskami o dokonanie
zamiany wszystkich posiadanych przez nich akcji zwykłych imiennych Spółki na akcje zwykłe na
okaziciela.
Akcje serii C
Emisja Akcji Serii C odbyła się na podstawie podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
w dniu 13 września 2017 r. uchwały nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
emisję nie więcej niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) nowych akcji serii C o numerach od 00001 do
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25000 w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru, w zgodzie z art. 431 § 1 i § 2 pkt 3)
oraz art. 431 § 7 a także art. 433 § 2 KSH. Protokół z posiedzenia powyższego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia zawierający przedmiotową uchwałę (której treść została przytoczona poniżej,
z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w kolejnym zdaniu) został sporządzony przez notariusza
Tomasza Cygana z Kancelarii Notarialnej Tomasza Cygana, Ewy Mroczek, Magdaleny Nowak spółka
cywilna z siedzibą we Wrocławiu (Rep. A nr 7701/2017). Uchwała nr 2 została następnie zmieniona na
podstawie podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 października 2017 r.
uchwały nr 2 w sprawie zmiany uchwały nr 2 z dnia 13 września 2017 roku. Protokół z posiedzenia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierający zmianę uchwały nr 2 z 13 września 2017 r. został
sporządzony przez notariusz Magdalenę Nowak z Kancelarii Notarialnej Tomasza Cygana, Ewy
Mroczek, Magdaleny Nowak spółka cywilna z siedzibą we Wrocławiu (Rep. A nr 8702/2017).
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W dniu 9 października 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę
w sprawie zmiany § 1 pkt 6 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 25.000 (dwadzieścia pięć
tysięcy) nowych akcji serii C o numerach od 00001 do 25000 w drodze subskrypcji otwartej
z wyłączeniem prawa poboru z dnia 13 września 2017 roku. Zgodnie z uchwałą z dnia 9 października
2017 r. § 1 pkt 6 zmienionej uchwały otrzymał nowe, następujące brzmienie: „Akcje serii C będą
uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2017, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku na
równi z pozostałymi akcjami.”
W dniu 9 listopada 2017 r. Zarząd Spółki złożył oświadczenie w sprawie dookreślenia kapitału
zakładowego oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w statucie, które zostało
zamieszczone poniżej (Repertorium A nr 9836/2017). W związku z objęciem wszystkich 25.000 akcji
serii C, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 500.000 zł do kwoty 525.000 zł.
Podwyższenie kapitału zakładkowego Spółki w drodze emisji akcji serii C zostało zarejestrowane w KRS
w dniu 22 grudnia 2017 r.
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W dniu 13 września 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A, serii B i serii C oraz w sprawie ubiegania się
o wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B i akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na
NewConnect.
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4. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady
niepieniężne, wraz z krótki opisem sposobu ich pokrycia
Akcje serii A zostały w całości objęte przy przekształceniu spółki pod firmą 7Levels spółka z o.o.
w spółkę pod firmą 7Leves Spółka Akcyjna przez dotychczasowych wspólników spółki z o.o. Każdemu
z dotychczasowych wspólników w zamian za 1 przysługujący mu udział w spółce przekształcanej
przysługiwało prawo do objęcia 175 akcji w spółce przekształconej. W konsekwencji wspólnicy byli
uprawnieni do objęcia następującej liczby akcji:
(i) Paweł Biela 147.000 akcji (sto czterdzieści siedem tysięcy),
(ii) Krzysztof Król 98.000 akcji (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy),
(iii) BLITE FUND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 105.000 akcji (sto pięć tysięcy).
Akcje serii C zostały w całości objęte za gotówkę. Wkłady pieniężne zostały wniesione w całości przed
zarejestrowaniem kapitału zakładowego Spółki.
5. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie
Akcje serii A powstały w związku z przekształceniem 7Levels Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w 7Levels Spółka Akcyjna i uczestniczą w dywidendzie od chwili przekształcenia.
Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2017, tj. począwszy od dnia 1 stycznia
2017 r. na równi z pozostałymi akcjami.
Dywidenda będzie wypłacana w polskich złotych (PLN).
W dniu 29 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5/06/2017 w
przedmiocie podziału zysku Spółki za rok 2016 tj. podjęto decyzję o przekazaniu zysku w kwocie
75.317,07 zł netto na kapitał zapasowy.
6. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji
Akcje serii A i serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób.
Prawa i obowiązki związane z akcjami określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Spółek
Handlowych, statut Emitenta oraz inne przepisy prawa. Poniższy opis praw wynikających z papierów
wartościowych oraz zasad ich realizacji stanowi ogólne wskazanie najważniejszych przepisów mających
istotny wpływ na sytuację prawną posiadaczy akcji Emitenta.
Prawa majątkowe
Prawo do dywidendy
Prawo do dywidendy to prawo do udziału w zysku spółki wykazanym w sprawozdaniu finansowym
zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez walne zgromadzenie do wypłaty
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akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, to zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje
w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do określenia
dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy
(dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy
licząc od dnia powzięcia uchwały. W przypadku spółki publicznej dzień dywidendy może być
wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego
zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę
nadzorczą.
Statut może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej.
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok
obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione
z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na
wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które
zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały
zapasowy lub rezerwowe.
Prawo do dywidendy ulega przedawnieniu po upływie dziesięciu lat licząc od dnia, w którym miała
zostać dokonana wypłata dywidendy.
Posiadając status spółki publicznej Emitent podlega także przepisom regulującym wypłatę dywidendy,
a wynikającym z regulacji KDPW oraz GPW.
Prawo poboru
Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby
posiadanych akcji, przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Kodeksu Spółek
Handlowych. Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Emitenta papierów wartościowych
zamiennych na akcje Emitenta lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Akcjonariusz może zostać
pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały walnego zgromadzenia
podjętej większością, co najmniej czterech piątych głosów. Przepisu o wymogu uzyskania większości,
co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że
nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem
oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na
warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez
subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub
wszystkich oferowanych im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić
w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia.
Prawo do udziału w masie likwidacyjnej
Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Zgodnie z postanowieniami art. 474 § 1 KSH,
podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie
może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu
wierzycieli. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do
art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego
z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez
danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji.
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Prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów
Art. 463 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przewiduje, że likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że
statut lub uchwała walnego zgromadzenia stanowi inaczej. Na dzień publikacji niniejszego dokumentu
statut Emitenta nie reguluje powyższej kwestii. Zgodnie z art. 463 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych
akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mają prawo
wnioskować do sądu rejestrowego o uzupełnienie liczby likwidatorów poprzez ustanowienie jednego
lub dwóch likwidatorów.
Prawo do zbywania Akcji
Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje
w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki (record date) a dniem
zakończenia walnego zgromadzenia Spółki (art. 4064 KSH). Ograniczenia w zakresie możliwości
przenoszenia praw z akcji Emitenta wynikają z obowiązujących przepisów prawa.
Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach
Akcjonariusz ma prawo ustanowić zastaw na akcjach lub użytkowanie akcji.
Zgodnie z art. 340 § 2 KSH statut może przewidywać zakaz przyznawania prawa głosu zastawnikowi lub
użytkownikowi akcji albo może uzależnić przyznanie takiego uprawnienia od zgody określonego
organu Spółki. Na dzień publikacji niniejszego dokumentu statut Emitenta nie przewiduje takich
ograniczeń.
Zgodnie z art. 340 § 3 KSH w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub
użytkowanie są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot
uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji
przysługuje akcjonariuszowi.
Prawo związane z wykupem akcji przy istotnej zmianie przedmiotu działalności
Zgodnie z art. 416 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych skuteczność uchwały walnego zgromadzenia
w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy,
którzy nie zgadzają się na tę zmianę.
Prawa korporacyjne
Roszczenie o wydanie dokumentu akcji
Zgodnie z art. 328 § 5 KSH akcjonariusze mają prawo do roszczenia o wydanie dokumentu akcji. Zarząd
Emitenta zobowiązany jest wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia roszczenia
przez akcjonariusza.
Art. 328 § 6 KSH daje akcjonariuszom spółki publicznej posiadającym akcje zdematerializowane
uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego zgodnie z przepisami o obrocie
instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu spółki publicznej.
Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten rachunek
wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo
depozytowe. Na żądanie posiadacza rachunku w treści wystawianego świadectwa może zostać
wskazana część lub wszystkie papiery wartościowe zapisane na tym rachunku. Świadectwo to
potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych
w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku
papierów wartościowych, z wyłączeniem prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
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Zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia
w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co
najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku
lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa
będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu
walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że
dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.
Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące
akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest
jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych
i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają
prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej
w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. (art. 4062 KSH).
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu (art. 4063 § 2 KSH).
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
przysługuje prawo głosu, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki przysługuje, jeżeli są
wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia.
Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu
Zgodnie ze statutem Spółki oraz art. 411 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, każda akcja daje prawo do
jednego głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta. Statut może ograniczyć prawo głosu akcjonariuszy
dysponujących powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w spółce.
Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 § 1 KSH). Każda
akcja, jeśli nie jest uprzywilejowana, daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu.
Na walnym zgromadzeniu akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art.
4113 KSH). W spółce publicznej członek zarządu i pracownik spółki może być pełnomocnikiem na
walnym zgromadzeniu (art. 4122 KSH). Zgodnie z art. 4122 § 3 KSH, jeżeli pełnomocnikiem
akcjonariusza jest członek zarządu lub inna osoba wymieniona w tym artykule pełnomocnictwo może
upoważniać do reprezentowania tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik, o którym
mowa w § 3, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Prawo do zgłaszania projektów uchwał walnego zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce
na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie
internetowej.
Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad – art. 401 § 5 KSH.
Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych regulacji w tym zakresie.
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Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni
przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia
jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany
niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem walnego
zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W spółce
publicznej termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania
walnego zgromadzenia.
Prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad tego zgromadzenia
Zgodnie z art. 400 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch
tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie
zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
W zawiadomieniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w ten sposób należy powołać
się na postanowienie sądu rejestrowego.
Prawo do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają
przewodniczącego tego zgromadzenia – art. 399 § 3 KSH.
Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu
Stosownie do art. 410 § 1 KSH niezwłocznie po wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia
sporządza się listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w tym zgromadzeniu,
z wymienieniem liczby akcji spółki, które każdy z nich przedstawia oraz przysługujących im głosów.
Lista obecności, podpisana przez przewodniczącego, powinna zostać wyłożona do wglądu podczas
obrad walnego zgromadzenia.
Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego
reprezentowanego na walnym zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną
w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru
jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH).
Prawo do żądania zarządzenia tajnego głosowania na walnym zgromadzeniu
Każdemu z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu, w oparciu o art.
420 § 2 KSH, przysługuje prawo do żądania zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru
podejmowanych uchwał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy w walnym zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden
akcjonariusz.
Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami
Zgodnie z art. 385 §§ 3–9 KSH, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą
kapitału zakładowego wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne
zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewidywałby inny
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sposób powołania rady nadzorczej. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji,
która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady nadzorczej
mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady nadzorczej, nie biorą jednak
udziału w wyborze pozostałych członków. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez
odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z powyższym opisem, obsadza się w drodze
głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy
wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Jeżeli na
walnym zgromadzeniu, o którym mowa powyżej nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy
zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. Z chwilą dokonania wyboru co
najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z powyższymi przepisami, wygasają
przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, z wyjątkiem osób,
o których mowa w kolejnym zdaniu. Jeżeli w skład rady nadzorczej wchodzi osoba powołana przez
podmiot określony w` odrębnej ustawie, wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie rady
nadzorczej. Podczas wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami każdej akcji (za wyjątkiem akcji
niemych) przysługuje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.
Prawo do wnioskowania o podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie zbadania przez
rewidenta do spraw szczególnych określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub
prowadzeniem jej spraw
Zgodnie z art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej,
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę
w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego
z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci
mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia
sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia (w trybie art. 400
i 401 KSH).
Jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku, o którym mowa powyżej
albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie, wnioskodawcy mogą,
w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie
wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych.
Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
Zgodnie z art. 407 § 1 i § 11 KSH akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów
jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może również żądać przesłania mu tej listy
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
Prawo do żądania wydania odpisów: sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania
finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta
Zgodnie z art. 395 § 4 KSH akcjonariusz spółki ma prawo żądać wydania odpisów sprawozdania zarządu
z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz
opinii biegłego rewidenta. Dokumenty te są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie najpóźniej na
piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem.
Prawo do przeglądania księgi protokołów walnego zgromadzenia
Zgodnie z art. 421 § 3 KSH akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów (zawierającą wypisy
z protokołów, dowody zwołania walnych zgromadzeń oraz pełnomocnictwa udzielone przez
akcjonariuszy), a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał walnego
zgromadzenia.
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Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego
zgromadzenia
Zgodnie z art. 407 § 2 KSH akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach
objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.
Prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem
Zgodnie z art. 505, 540 i 561 KSH akcjonariusze mają prawo przeglądać dokumenty związane
z połączeniem, podziałem lub przekształceniem spółki.
Prawo do otrzymania informacji o stosunku dominacji
Akcjonariuszowi przysługuje na podstawie art. 6 § 4-5 KSH prawo do żądania udzielenia pisemnej
informacji przez spółkę handlową będąca również akcjonariuszem emitenta w przedmiocie
pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH wobec
innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem emitenta. Przywołany
przepis daje akcjonariuszowi spółki uprawnienie również do żądania ujawnienia liczby akcji emitenta
lub głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako
zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.
Prawo do żądania udzielenia przez zarząd informacji dotyczących spółki oraz prawo do złożenia
wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji
Stosownie do postanowień art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania walnego
zgromadzenia żądanie udzielenia przez zarząd informacji dotyczących spółki, jeżeli udzielenie takich
informacji jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad walnego zgromadzenia.
Zarząd spółki, co do zasady, jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza.
Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym
ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni
od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli
odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na
zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 428 § 2 KSH zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli
mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej,
w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych
przedsiębiorstwa. Ponadto, stosownie do art. 428 § 3 KSH, członek zarządu może odmówić udzielenia
informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej,
cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
Zgodnie z art. 428 § 6 KSH, w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem
wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na
piśmie, przy uwzględnieniu wyżej opisanego ograniczenia związanego z możliwością wyrządzenia
szkody spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez
ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
Na podstawie art. 429 KSH akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas
obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu
rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie
tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji.
Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia
informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.
Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia oraz prawo do
wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia
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Zgodnie z art. 422 KSH uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem spółki 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:
1) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów;
2) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał
zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej;
3) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu;
4) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku
wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej
porządkiem obrad.
Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia
otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.
Osobom i organom wymienionym w niniejszym punkcie powyżej przysługuje, zgodnie z art. 425 § 1
KSH, prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego
zgromadzenia sprzecznej z KSH. W tym przypadku przepisu art. 189 kodeksu postępowania cywilnego
nie stosuje się. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki
publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak
niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. Upływ tego terminu nie włącza możliwości
podniesienia zarzutu nieważności uchwały.
Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia czy też wytoczenie przeciwko spółce powództwa
o stwierdzenie nieważności uchwały nie wstrzymują postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może
jednakże zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy. W przypadku
wniesienia/wytoczenia oczywiście bezzasadnego powództwa sąd, na wniosek pozwanej spółki, może
zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia
jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.
Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz spółki oraz innym
wyrządziły szkodę spółce

osobom, które

W przypadku wyrządzenia szkody spółce przez członków organów statutowych spółki lub inną osobę,
jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie tejże szkody w terminie roku od dnia ujawnienia
czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa
w zyskach lub w podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.
Osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się w takiej sytuacji na uchwałę
walnego zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez spółkę zrzeczenie się
roszczeń o odszkodowanie. Powyższe regulują art. 486 i 487 KSH.
Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej
Zgodnie z art. 341 § 7 KSH każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać odpisu za
zwrotem kosztów jego sporządzenia.
Prawo do żądania sprzedaży akcji spółki (przymusowy wykup akcji) oraz prawo do żądania wykupienia
akcji spółki
Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi
lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w
art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w spółce
publicznej, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo
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żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy
wykup).
Cena akcji w przypadku przymusowego wykupu nie może być niższa od wartości godziwej akcji.
Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego
skierowane jest żądanie wykupu.
Przymusowy wykup akcji w wyżej przedstawionym trybie regulują przepisy art. 82 Ustawy o Ofercie.
Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać także wykupienia posiadanych przez niego akcji przez
innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie
składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub
przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza.
Żądaniu temu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90%
ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od
dnia jego zgłoszenia.
Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, o ile członkowie tego
porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90%
ogólnej liczby głosów.
Akcjonariusz żądający wykupienia akcji na powyższych zasadach uprawniony jest do otrzymania ceny
nie niższej niż wartość godziwa akcji.
Wykup akcji w wyżej przedstawionym trybie regulują przepisy art. 83 Ustawy o Ofercie.
Prawo do dobrowolnego umorzenia akcji
Zgodnie z art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych, akcje spółki mogą być umarzane za zgodą
akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie
dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia, która powinna określać
sposób i warunki umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu
umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia
kapitału zakładowego. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku
obrotowym. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału
zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę
o umorzeniu akcji.
7. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości
Spółka nie posiada sformalizowanej polityki dot. wypłaty dywidendy.
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym
przez biegłego rewidenta. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych decyzję o podziale zysku (lub
pokryciu straty) oraz wypłacie dywidendy podejmuje walne zgromadzenie spółki. Zysk przeznaczony na
dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela
się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok
obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione
z utworzonych z zysków kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na
wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które
zgodnie z obowiązującym prawem lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok
obrotowy na kapitału zapasowy lub rezerwowe.
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Zarząd Spółki nie przewiduje wypłaty dywidendy w ciągu najbliższych dwóch lat. Środki będą
przeznaczone na rozwój i kolejne projekty.
8. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami
finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku
W niniejszym rozdziale opisane zostały jedynie podstawowe zasady opodatkowania dochodów
związanych z posiadaniem akcji i obrotem akcjami. Inwestor powinien zapoznać się z obowiązującymi
przepisami regulującymi kwestie podatkowe. Wskazane jest także skorzystanie z porady
doświadczonego doradcy podatkowego.
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych z udziału w zyskach (w tym dywidenda) – osoby
fizyczne
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych
dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.
Powyższy przepis, zgodnie z art. 30a ust. 2 przedmiotowej ustawy, stosuje się z uwzględnieniem umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże
zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem
udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego
certyfikatem rezydencji. Zgodnie z art. 41 ust. 9a-9c ustawy, jeżeli miejsce zamieszkania podatnika dla
celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego
ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu
miesięcy od dnia jego wydania. Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania tego certyfikatu
miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, podatnik jest obowiązany do
niezwłocznego udokumentowania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych nowym certyfikatem
rezydencji. Jeżeli podatnik nie dopełnił powyższego obowiązku odpowiedzialność za niepobranie
podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej ponosi podatnik.
Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 9d przedmiotowej ustawy, jeżeli z dokumentu posiadanego przez
płatnika, w szczególności faktury lub umowy, wynika, że miejsce zamieszkania podatnika dla celów
podatkowych uległo zmianie w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, a podatnik nie
dopełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 9b, przepisy ust. 9a i 9c nie mają zastosowania od dnia, w
którym płatnik uzyskał ten dokument.
Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie papierów
wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku
dochodowego w zakresie dywidendy są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem
których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z
tytułu dywidendy do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego.
Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych z udziału w zyskach (w tym dywidenda) – osoby
prawne
Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od
dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 19%
uzyskanego przychodu.
Dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych są
zwolnione od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
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1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest
spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej
lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji)
w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
Powyższe zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z
dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w
wysokości, o której mowa w powyższym punkcie 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania
udziałów (akcji), w wysokości określonej w powyższym punkcie 3, przez spółkę uzyskującą dochody
(przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku
niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w powyższym punkcie 3,
nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w powyższym punkcie 2, jest obowiązana
do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wysokości 19% dochodów (przychodów) do
20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza
się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.
Opisane powyżej zasady stosuje się odpowiednio do:


spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r.
w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003, z późn. zm.);



dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych wypłacanych przez spółki mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP spółkom
podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym bezpośredni udział
procentowy w kapitale spółki wypłacającej ustala się w wysokości nie mniejszej niż 25%;



dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu spółki, o której mowa
w art. 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli spółka ta
spełnia określone powyżej warunku (o których mowa w art. 22 ust. 4–4b Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych).

Zwolnienie z opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych stosuje się:


jeżeli posiadanie udziałów (akcji) wynika z tytułu własności;



w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu
własności lub innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze
zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.
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Powyższe przepisy (zwolnienia z art. 4-4d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) stosuje
się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do tej ustawy, przy czym w
przypadku Konfederacji Szwajcarskiej przepisy ust. 4–4d Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych mają zastosowanie, jeżeli zostanie spełniony warunek, o którym mowa w ust. 4c pkt 2 tej
ustawy.
Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Zwolnienia i odliczenia wynikające z przepisów art. 20–22 Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną
jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu
podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w
którym dochód został uzyskany.
Wyżej opisanego zwolnienia od podatku dochodowego dochodów (przychodów) z dywidend oraz
innych przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, stosownie do art. 22c Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, nie stosuje się , jeżeli: 1) osiągnięcie dochodów (przychodów) z
dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych następuje w związku z
zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej, lub wielu powiązanych czynności
prawnych, których głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku
dochodowego na podstawie art. 20 ust. 3 lub art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, a uzyskanie tego zwolnienia nie skutkuje wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego
opodatkowania tych dochodów (przychodów), oraz 2) czynności, o których mowa powyżej (punkt 1),
nie mają rzeczywistego charakteru. Uznaje się, że umowa lub inna czynność prawna nie ma
rzeczywistego charakteru w zakresie, w jakim nie jest dokonywana z uzasadnionych przyczyn
ekonomicznych. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy w drodze czynności, o których mowa
powyżej, przenoszona jest własność udziałów (akcji) spółki wypłacającej dywidendę lub spółka osiąga
przychód (dochód), wypłacany następnie w formie dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w
zyskach osób prawnych.
Zgodnie z art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółki, które dokonują wypłat
dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązane jako
płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania
miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.
Spółki, które dokonują wypłat dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu
udziału w zyskach, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosują zwolnienie z tego przepisu wyłącznie pod
warunkiem udokumentowania przez spółkę uzyskującą te dochody (przychody), mającą siedzibę
w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej
certyfikatem rezydencji lub istnienia zagranicznego zakładu – zaświadczeniem wydanym przez
właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo
przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.
W przypadku dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach
wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych, lub jej zagranicznego zakładu, spółka wypłacająca stosuje zwolnienie z opodatkowania
pod warunkiem uzyskania od tej spółki lub jej zagranicznego zakładu pisemnego oświadczenia, że w
stosunku do wypłacanych należności spełniony został warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 4 pkt 4
58

Dokument Informacyjny 7Levels S.A.

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku należności, o których mowa w art.
21 ust. 1 pkt 1, pisemne oświadczenie powinno wskazywać, że spółka albo zagraniczny zakład jest
rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności.
Spółki, które dokonują wypłat dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu
udziału w zyskach na rzecz podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz art. 17 ust. 1
pkt 58 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosują zwolnienia wynikające z tych
przepisów wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez ten podmiot jego miejsca siedziby dla
celów podatkowych, uzyskanym od tego podmiotu certyfikatem rezydencji oraz złożenia przez niego
pisemnego oświadczenia, że jest rzeczywistym właścicielem wypłaconych przez płatnika należności
oraz spełnia on warunki, o których mowa w tych przepisach. Ocena tych dokonywana jest niezależnie
od warunku istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowej między Rzecząpospolitą
Polską a państwem należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot
wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz art. 17 ust. 1 pkt 58 ma siedzibę.
Jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem
rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten
certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Jeżeli w okresie dwunastu
miesięcy od dnia wydania tego certyfikatu miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo
zmianie, podatnik jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca siedziby dla celów
podatkowych nowym certyfikatem rezydencji. Jeżeli podatnik nie dopełnił powyższego obowiązku,
odpowiedzialność za niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od
należnej ponosi podatnik. Jeżeli z dokumentu posiadanego przez płatnika, w szczególności faktury lub
umowy, wynika, że miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie w okresie
dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, a podatnik nie dopełnił wyżej wymienionego
obowiązku, powyższe przepisy nie mają zastosowania od dnia, w którym płatnik uzyskał ten dokument
(art. 26 ust. 1i-1l Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
W przypadku gdy wypłata dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu
udziału w zyskach dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów
wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi
ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o obrocie, płatnik pobiera w zryczałtowany podatek
dochodowy w wysokości 19% od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego
na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. W takim
przypadku:


przepisów art. 26 ust. 1a, 1c, 1d, 1f, 1g oraz 3b–3d Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych nie stosuje się w zakresie dotyczącym podatników, których tożsamość nie została
płatnikowi ujawniona;



do poboru podatku są obowiązane podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za
pośrednictwem których należność jest wypłacana; podatek pobiera się w dniu przekazania
należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego.

Zgodnie z art. 26 ust. 2c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku wypłat
należności z tytułu:
1) odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo
na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
2) dywidend oraz dochodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ww. ustawy uzyskanych z
papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na
rachunkach zbiorczych
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– obowiązek, o którym mowa w art. 26 ust. 1 tej ustawy, stosuje się do podmiotów prowadzących
rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za
pośrednictwem tych podmiotów.
Płatnicy, o których mowa w wyżej przywołanym ust. 2c pobierają zryczałtowany podatek dochodowy
w dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub
posiadacza rachunku zbiorczego. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o
unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe
pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od
podatnika certyfikatem rezydencji. Przepisy ust. 1c–1l Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych stosuje się odpowiednio.
Podatek dochodowy od dochodów ze sprzedaży akcji – osoby fizyczne
Zgodnie z art. 17 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z odpłatnego zbycia
papierów wartościowych są traktowane jako przychody z kapitałów pieniężnych, które powstają w
momencie przeniesienia na nabywcę własności papierów wartościowych.
Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów
uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego
dochodu. Dochodem tym jest osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów
uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodu (zwłaszcza
cena nabycia papierów wartościowych czy wydatki związane bezpośrednio z ich nabyciem, np.
prowizja firmy inwestycyjnej).
Przepisy wyżej przytoczonego ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, jednakże zastosowanie stawki podatku
wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku
zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych
miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów wartościowych i
pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w
wykonywaniu działalności gospodarczej.
Dochodów ze sprzedaży akcji nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w
art. 27 oraz art. 30c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zgodnie z art. 30b ust. 5a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik mający
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochody z odpłatnego zbycia
papierów wartościowych zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami,
dochody te łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą
podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej
części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód
uzyskany za granicą. W przypadku podatnika, o którym mowa powyżej uzyskującego dochody z
odpłatnego zbycia papierów wartościowych wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
powyższą zasadę stosuje się odpowiednio.
Zgodnie z art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku
podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt
1 tej ustawy, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych i obliczyć należny podatek dochodowy. Stosuje się przy tym zasadę FIFO (jeśli nie jest
możliwa identyfikacja sprzedawanych papierów wartościowych, przyjmuje się, że kolejno są to papiery
wartościowe począwszy od nabytych przez podatnika najwcześniej).
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O wysokość straty ze źródła przychodów (w tym ze zbycia papierów wartościowych), poniesionej w
roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie
następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie
może przekroczyć 50% kwoty tej straty.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki
organizacyjne niemające osobowości prawnej (w tym pośredniczące w sprzedaży papierów
wartościowych firmy inwestycyjne) są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po
roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego
właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika
będącego osobą fizyczną nie mającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania,
urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach
opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości
dochodu (ewentualnie straty) z tytułu zbycia papierów wartościowych.
Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie do dnia
30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom
skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku
podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w
art. 30b Ustawy po podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy ci są również zobowiązani do
zapłaty w powyższym terminie przedmiotowego podatku dochodowego.
Przepisy opisane w niniejszym punkcie nie mają zastosowania w przypadku odpłatnego zbycia
papierów wartościowych w wykonywaniu działalności gospodarczej. W takiej sytuacji przychody ze
sprzedaży papierów wartościowych powinny być kwalifikowane jako pochodzące z wykonywania
działalności gospodarczej i rozliczone zgodnie z przepisami obowiązującymi dla tego źródła przychodu.
Zgodnie z art. 3 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli nie
mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi
podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(ograniczony obowiązek podatkowy). Należy przy tym mieć na uwadze postanowienia umów w
sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105 Ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, dochód
uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej i papierów wartościowych, otrzymanych w drodze
darowizny, w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn, jest wolny
od podatku dochodowego.
Podatek dochodowy od dochodów ze sprzedaży akcji – osoby prawne
Dochód ze zbycia papierów wartościowych stanowi różnicę pomiędzy przychodem, czyli kwotą ze
sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu (zwłaszcza cena nabycia
papierów wartościowych czy wydatki związane bezpośredni z ich nabyciem, np. prowizja firmy
inwestycyjnej). Dochód ten łączy się z pozostałymi dochodami osoby prawnej i podlega
opodatkowaniu na zasadach ogólnych – 19%-owa stawka podatku dochodowego.
Podatnicy są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości
różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a
sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Możliwy jest także wybór uproszczonej formy
sposobu deklarowania dochodu (straty), zgodnie z art. 25 ust. 6-7 Ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych, co jednak nie ma zastosowania do podatników, którzy po raz pierwszy podjęli
działalność w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym.
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Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, jeżeli nie mają na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko
od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od
czynności cywilnoprawnych, umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych (w tym
papierów wartościowych), podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych ze stawką 1% wartości
rynkowej przedmiotu transakcji.
Zgodnie z art. 9 pkt 9 przedmiotowej ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych,
będących instrumentami finansowymi, w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie:
a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy
inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego.
Podatek od spadków i darowizn
Zgodnie Ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub
darowizny praw majątkowych (w tym praw wynikających z akcji) wykonywanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej podlega podatkowi od spadków i darowizn, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca
(spadkobierca lub obdarowany), ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie
mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wysokość podatku, zgodnie z postanowieniami art. 14 15 przedmiotowej ustawy ustala się:


w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca,



od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku.

Przy spełnieniu odpowiednich warunków, o których mowa w art. 4a ustawy, nabycie własności rzeczy
lub praw majątkowych (również związanych z akcjami) przez małżonka, zstępnych, wstępnych,
pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105 Ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, dochód
uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej i papierów wartościowych, otrzymanych w drodze
darowizny, w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn, jest wolny
od podatku dochodowego.
Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe
Zgodnie z art. 30 w związku z art. 8 Ordynacji podatkowej, płatnik, który na podstawie prawa
podatkowego nie wykonał obowiązku obliczenia, pobrania od podatnika i wpłacenia podatku we
właściwym terminie organowi podatkowemu, całym swoim majątkiem odpowiada za podatek
niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ
podatkowy stwierdzi okoliczność, o której mowa powyżej, wydaje decyzję o odpowiedzialności
podatkowej płatnika, w której określa wysokość należności z tytułu niepobranego lub pobranego, a
niewpłaconego podatku. Opisanych przepisów nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej
albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika; w tych przypadkach organ podatkowy wydaje
decyzję o odpowiedzialności podatnika. Odpowiedzialność podatnika można orzec w decyzji
określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Zgodnie z art. 26 Ordynacji podatkowej, podatnik
odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki.
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IV. Dane o Emitencie
1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres emitenta wraz z numerami
telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks), adresem głównej strony internetowej i adresem poczty
elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według
właściwej identyfikacji podatkowej
Nazwa (firma):
Forma prawna:
Kraj siedziby:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Fax:
Poczta elektroniczna:
Strona internetowa:
Numer KRS:
Sąd Rejestrowy:
REGON:
NIP:

7Levels Spółka Akcyjna
Spółka Akcyjna
Polska
Kraków
Al. Płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 69 /1A, 31-514 Kraków
+48 660-730-293
brak
office@7lvls.com
www.7lvls.com
0000661154
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
360818368
6751514027

2. Wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony
Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.
3. Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent
Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i działa zgodnie ze
Statutem Spółki i innymi właściwymi przepisami prawa.
Emitent powstał w wyniku przekształcenia 7Levels Sp. z o.o. w spółkę akcyjną na zasadach określonych
w art. 562, 563 oraz 577 KSH, na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników 7Levels Sp. z o.o.
w sprawie przekształcenia, która została podjęta w dniu 18 stycznia 2017 r.
4. Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku gdy Emitent jest
podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze
wskazaniem organu, który go wydał
Sądem rejestrowym, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru jest Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 stycznia
2017 r. pod nr KRS 0000661154.
5. Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub
zgody
Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania zezwolenia, licencji lub zgody.
6. Krótki opis historii Emitenta
Opis historii 7Levels Sp. z o.o.
W dniu 31 października 2014 r. została zawiązana spółka 7Levels Sp. z o.o. (poprzednik prawny
Emitenta) aktem notarialnym repertorium A 2117/2014 przez Pawła Bielę i Krzysztofa Króla.
Od początku swojej działalności 7Levels Sp. z o.o. współpracowała z brytyjskim klientem, firmą Mforma
Europe Ltd, która zajmuje się produkcją oraz dystrybucją gier głównie na platformy mobilne.
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Podpisana została umowa długoterminowa, która do dnia publikacji Dokumentu Informacyjnego
obowiązuje. Na mocy umowy 7Levels dotychczas zajmowało się m.in. testowaniem, nadzorowaniem
produkcji, dystrybucją, opracowywaniem marketingu dla gier tworzonych i wydawanych przez Mforma
Europe Ltd.
Od 2015 r. na mocy podpisanej z Mforma umowy, 7Levels współpracowało także z Boomdash Digital
Ltd.
W dniu 2 lutego 2015 r. została zarejestrowana spółka 7Levels Sp. z o.o. w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego.
W maju 2015 r. 7Levels Sp. z o.o. podjęła współpracę z firmą Bloober Team w związku testowaniem
gry Layers of Fear. Następnie współpraca była kontynuowana przy kolejnym projekcie tj. produkcja gry
na silniku Unity przeznaczona na urządzenia mobilne i konsole.
Na przełomie 2015/2016 r. została nawiązana współpraca z iFun4All w zakresie testowania i balansu
poziomu trudności gry "Green Game: Timeswapper" (wersja na platformę iOS).
We wrześniu 2016 r. 7Levels Sp. z o.o. po raz kolejny podjęła współpracę z firmą iFun4All. Współpraca
dotyczyła testowania gier konsolowych, komputerowych, opracowywania balansu poziomu trudności
dla gry „Serial Cleaner”.
W październiku 2016 r. Emitent rozpoczął pracę nad produkcją gry dedykowanej na konsole Nintendo
– „Castle of Heart”.
W dniu 10 listopada 2016 r. została podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,
zmiany umowy spółki i zrzeczenia się prawa pierwszeństwa objęcia udziałów. Do spółki 7Levels
sp. z o.o. przystąpił fundusz inwestycyjny Blite Fund Sp. z o.o., który objął 600 udziałów w Spółce
o łącznej wartości nominalnej 30.000,00 złotych, za wkład pieniężny poprzez przekazanie Spółce
środków pieniężnych (gotówki) w wysokości 95.000,00 zł, z czego nadwyżka ponad wartość nominalną
tych udziałów tj. 65.000 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. Łącznie kapitał zakładowy
został w dniu 10 listopada 2016 r. podwyższony o kwotę 95.000 zł, poprzez ustanowienie nowych
1.900 udziałów, z czego 780 udziałów objął Paweł Biela w zamian za wkład niepieniężny w postaci 6/10
autorskich praw majątkowych do know-how w zakresie gry komputerowej „Castle of Heart” w tym do
dokumentacji służącej opisowi oraz wdrożeniu tej gry komputerowej to jest Game Brief’u (dokument
zawierający dokładny opis gry), Timeline’u (dokument opisujący fazy realizacji gry), biznesplanu oraz
prezentacji tej gry o wartości odpowiadającej wartości nominalnej tych udziałów tj. 39.000 zł, a 520
udziałów objął Krzysztof Król również w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4/10 autorskich praw
majątkowych do know-how w zakresie gry komputerowej „Castle of Heart” w tym do dokumentacji
służącej opisowi oraz wdrożeniu tej gry komputerowej to jest Game Brief’u (dokument zawierający
dokładny opis gry), Timeline’u (dokument opisujący fazy realizacji gry), biznesplanu oraz prezentacji tej
gry o wartości odpowiadającej wartości nominalnej tych udziałów tj. 26.000 zł.
W dniu 1 grudnia 2016 r. zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego.
W dniu 18 stycznia 2017 r. przekształcono 7Levels Sp. z o.o. w spółkę akcyjną 7Levels S.A. na
podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Dotychczasowi wspólnicy złożyli
oświadczenie o przystąpieniu do spółki przekształconej.
Opis historii 7Levels S.A.
W dniu 31 stycznia 2017 r. Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego.
W dniu 11 kwietnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 150.000 zł czyli do kwoty 500.000 zł
w drodze emisji 150.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1 zł każda. Do Spółki przystąpił
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Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, do którego została skierowana oferta objęcia akcji serii B.
Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty objął akcje za wkład pieniężny poprzez przekazanie Spółce
środków pieniężnych (gotówki) w wysokości 1.701.000,00 zł. Cena emisyjna akcji wyniosła 11,34 zł i
została ustalona w następujący sposób:
Skupienie zasobów Emitenta na produkcji gry „Castle of Heart” wiązało się z brakiem możliwości
realizacji prac na zlecenie innych podmiotów, a co za tym idzie, ze spadkiem przychodów od takich
innych podmiotów. W celu zapewnienia środków finansowych związanych z dalszą działalnością
Emitenta, Emitent podjął działania zmierzające do pozyskania inwestora finansowego. Z punktu
widzenia spółki, kwota do pozyskania w ramach tej rundy finansowania wynikała z zapotrzebowania
Spółki na środki niezbędne do ukończenia i promocji gry „Castle of Heart”. Środki pozyskane od
inwestora Venture FIZ w wysokości 1.701.000 zł takie finansowanie zapewniły. W wyniku negocjacji
ustalono, jaki procent akcji zostanie objętych przez inwestora w zamian za pozyskaną kwotę. Dla tej
rundy finansowania (runda seed) typowe jest obejmowanie przez inwestora finansowego 20/30%
kapitału spółki. W ramach negocjacji inwestor zwracał uwagę na wczesny etap realizacji gry i wiążące
się z tym ryzyka. Dodatkowo z punktu widzenia spółki, pozyskanie inwestora finansowego o takiej
renomie, gwarantowało wzrost rozpoznawalności spółki na rynku finansowym i zwiększało szanse na
powodzenie rundy finansowania w ramach oferty publicznej. Ostatecznie w wyniku negocjacji z
inwestorem ustalono cenę emisyjną akcji B na poziomie 11,34 zł za akcję.
W czerwcu 2017 r. Spółka otrzymała od iFun4All zlecenie dotyczące przetestowania gier „Red Game
Without a Great Name” oraz „Green Game Timeswapper” (wersje przeznaczone na platformę
Android).
W dniu 5 czerwca 2017 r. zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze
emisji akcji serii B.
W październiku 2017 r. Emitent przeprowadził ofertę publiczną 25.000 akcji serii C w ramach której
objęte zostały wszystkie oferowane akcje nowej emisji. Cena emisyjna akcji serii C wyniosła 60,00 zł.
W dniu 22 grudnia 2017 r. zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładkowego Spółki w
drodze emisji akcji serii C.
W dniu 19 lutego 2018 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o wyznaczeniu daty premiery gry „Castle of
Heart” na konsolę Nintendo Switch na dzień 23 marca 2018 r. Cena gry została ustalona na poziomie
14,99 EUR/USD.
W dniu 26 lutego 2018 r. Emitent zawarł umowę z NatsumeAtari.Inc. z siedzibą w Tokio w zakresie
wydania, marketingu i dystrybucji gry „Castle of Heart” na platformę Nintendo Switch, na rynku
azjatyckim. Premiera gry na rynku azjatyckim odbędzie się w 2018 r.
W dniu 23 marca 2018 r. rozpoczęła się sprzedaż gry „Castle of Heart” na platformę Nintendo Switch
na rynkach (i) europejskim, (ii) amerykańskim i (iii) australijskim.
7. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych emitenta oraz zasad ich tworzenia
Zasady tworzenia kapitałów własnych przez Emitenta wynikają z przepisów Kodeksu Spółek
Handlowych oraz Statutu Spółki.
Zgodnie z § 4 Statutu Spółki kapitał zakładowy Spółki wynosi 525.000 zł i dzieli się na:
a) 350.000 akcji serii A o wartości nominalnej 1 zł każda;
b) 150.000 akcji serii B o wartości nominalnej 1 zł każda;
c)

25.000 akcji serii C o wartości nominalnej 1 zł każda.
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Wszystkie akcje serii A zostały objęte przy przekształceniu 7Levels Sp. z o.o. w 7Levels S.A. Natomiast
wszystkie akcje serii B zostały objęte w zamian za wkład pieniężny. Zgodnie ze Statutem Spółki zmiana
akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Akcje Spółki mogą podlegać dobrowolnemu
umorzeniu na zasadach określonych w KSH.
Zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy,
do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co
najmniej 1/3 kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte
przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe – po pokryciu kosztów emisji akcji. Do
kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie
szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie
nadzwyczajnych odpisów lub strat. Statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie
szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Statut Emitenta nie zawiera postanowień dot.
kapitału rezerwowego. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie;
jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć
jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
Poniższa tabela przedstawia wartość kapitałów (funduszy) własnych Emitenta na koniec 2015 r., na
koniec 2016 r., na dzień 30 września 2017 r., na koniec 2017 r. oraz na dzień 31 marca 2018 r.
Tabela: Kapitały własne Emitenta (dane w tys. złotych).

Kapitał własny
Kapitał (fundusz)
podstawowy
Kapitał (fundusz)
zapasowy
Pozostałe kapitały
(fundusze)
rezerwowe
Zysk (strata) z lat
ubiegłych
Zysk (strata) netto

31.12.2015 r.

31.12.2016 r.

30.09.2017 r.

31.12.2017 r.

31.03.2018 r.

120,41

355,73

1.328,66

2.294,93

2.162,70

5,00

100,00

500,00

525,00

525,00

0,00

180,41

1.556,73

3.032,78

3.032,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.262,85

115,41

75,32

-728,07

-1.262,85

-132,23

Źródło: Emitent

8. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, że jego zdaniem poziom kapitału obrotowego wystarcza na
pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego, a jeśli tak
nie jest, propozycja zapewnienia dodatkowego kapitału obrotowego
Zdaniem Emitenta, zgodnie z jego najlepszą wiedzą poziom kapitału obrotowego w Spółce jest
wystarczający na pokrycie potrzeb związanych z kontynuowaniem działalności Emitenta w okresie
kolejnych 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego.
9. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego
Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.
10. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez
obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w
przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji
Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji dających pierwszeństwo do objęcia
w przyszłości nowych emisji akcji.
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11. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu
przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału
docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału
zakładowego, o które w może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie
Statut Spółki nie zawiera upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach
kapitału docelowego.
12. Wskazanie, na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były notowane papiery wartościowe
emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego papiery wartościowe Emitenta nie są notowane na
żadnych rynkach papierów wartościowych.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie były wystawiane kwity depozytowe w związku
z papierami wartościowymi Emitenta.
13. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego
działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co
najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale
zakładowym i ogólnej liczbie głosów
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.
14. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:
a) Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta,
Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych
Emitenta nie występują powiązania osobowe, majątkowe ani organizacyjne.
b) Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta
a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta,
Pan Paweł Biela, który jest prezesem Zarządu Spółki, posiada 145.250 akcji spółki stanowiących 27,67%
w kapitale zakładowym Spółki oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.
Pan Krzysztof Król, który jest wiceprezesem Zarządu Spółki, posiada 96.250 akcji spółki stanowiących
18,33% w kapitale zakładowym Spółki oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.
Pan Tomasz Muchalski, który jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki, posiada 7.000 akcji spółki
stanowiących 1,33% w kapitale zakładowym Spółki oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.
Pani Marlena Babieno, która jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jest jednocześnie prezesem
zarządu spółki OÜ Blite Fund, która jest akcjonariuszem Emitenta.
c) Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz
znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład
jego organów zarządzających i nadzorczych),
Pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta
oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w
skład jego organów zarządzających i nadzorczych) nie występują powiązania osobowe, majątkowe ani
organizacyjne.
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15. Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym
i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne,
poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i
emitenta, w podziale na segmenty działalności
Opis działalności
7levels S.A. to deweloper, tester oraz dystrybutor gier. Od początku prowadzenia działalności tj. od
2014 r. Emitent zajmował się pracą na zlecenie dla innych firm z branży gier wideo (ang. work for hire).
Aktualnie Emitent świadczy usługi na rzecz innych podmiotów, ale ponadto swoją działalność
koncentruje na produkcji gier wideo na konsole Nintendo. Emitent jest certyfikowanym developerem
Nintendo oraz jest akredytowany do tworzenia gier na trzy konsole Nintendo: Wii U, 3DS oraz Switch.
Ponadto Emitent jest akredytowany m.in. do tworzenia aplikacji na iOS, systemy Google oraz Amazon,
a także na urządzenia firmy Samsung. W kolejnych latach Emitent zamierza osiągać przychody głównie
z modelu biznesowego opartego o produkcję autorskich gier na platformy Nintendo.
Założycielami Spółki są Paweł Biela oraz Krzysztof Król, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie
związane z produkcją gier i aplikacji. Ponadto Paweł Biela jako producent, a Krzysztof Król jako
project&marketing manager kierują pracami Spółki wchodząc w skład Zarządu. Podstawowy zespół
projektowy razem z członkami Zarządu tworzy 9 osób, w tym dwóch programistów, trzech grafików,
game/level designer oraz tester. Dodatkowo Emitent, w zależności od zapotrzebowania, zleca prace
innym podmiotom, w tym w zakresie przygotowaniu dźwięku, czy elementów graficznych.
W ramach pracy na zlecenie Emitent realizował projekty dla podmiotów polskich jak i zagranicznych.
Klientami Emitenta są m.in.: brytyjski Mforma Europe Ltd., connect2media, AmigoGames oraz polski
Bloober Team S.A., czy iFun4all S.A. W zakres świadczonych usług w ramach zlecenia wchodzą m.in.
testowanie, nadzór produkcji, programowanie, balansowanie poziomu trudności gier, ale także
dystrybucja poprzez udostępnione przez klienta kanały cyfrowej dystrybucji. Emitent ściśle
współpracuje z klientem podczas całego procesu tworzenia gry, oraz dostosowuje gry do ściśle
określonych kryteriów różnych kanałów dystrybucji przy wykorzystaniu autorskiego systemu testów,
a także zajmuje się z przenoszeniem kodu gier (tzw. portowanie) na różne platformy (Nintendo, iOS,
Android, Microsoft, Sony). Spółka współpracowała między innymi przy takich projektach jak: Red
Game, Green Game, Evil Dead, Serial Cleaner, Layers of Fear, a także gra mobilna Paper Wars. Obecnie
działalność w ramach pracy na zlecenie została ograniczona na rzecz koncentracji Emitenta na
produkcji własnych tytułów na konsolę Nintendo Switch, w związku z tym realizacja zleceń dla innych
podmiotów ma niewielkie znaczenie dla działalności Spółki.
Dotychczas Emitent świadczył usługi głównie na rzecz Mforma Europe Ltd., które to usługi
odpowiadały za 99,37% w 2016 r. i 98,16% w 2017 r. całości przychodów ze sprzedaży produktów
Spółki. Przychody z realizacji zleceń dla innych podmiotów miały niewielki wpływ na wyniki finansowe
Emitenta w latach 2016 – 2017.
Ponadto od października 2016 r. Emitent pracuje nad autorskimi projektami, czyli produkcją gier na
platformę Nintendo. Pierwszym projektem jest gra „Castle of Heart” przeznaczona na konsolę
Nintendo Switch, której premiera miała miejsce w dniu 23 marca 2018 r. Prace produkcyjne nad grą
„Castle of Heart” przeznaczoną na konsolę Nintendo Switch zostały zakończone (wersja beta) z
początkiem listopada 2017 r. Ponadto zostały przeprowadzone testy wewnętrzne. W dniu 18 grudnia
2017 r. gra została wysłana do certyfikacji przez Nintendo – co jest jednym z etapów wprowadzenia
gry do sprzedaży. Gra „Castle of Heart” pozytywnie przeszła testy Nintendo dla terytoriów Ameryki,
Europy oraz Australii. Aktualnie produkt jest w sprzedaży na ww. rynkach. Natomiast na dzień
sporządzenia Dokumentu gra nie jest jeszcze dostępna na rynku azjatyckim. Nad grą pracował zespół
Emitenta oraz inne podmioty, którym zlecane były poszczególne działania. Łącznie nad
przygotowaniem gry pracowało 15 osób.
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Tworzenie i sprzedaż gier na konsole Nintendo wiąże się z uzyskaniem dostępu do programu dla
developerów - Nintendo Developer. Proces składa się z kilku etapów, a pierwszym z nich jest złożenie
formularza rejestracyjnego jako developer gier na platformy Nintendo, a następnie po utworzeniu
konta należy zaakceptować warunki umowy o poufności i warunki korzystania z usługi, które
umożliwiają uzyskanie dostępu do SDK (software development kit). Uzyskanie statusu certyfikowanego
developera Nintendo wiąże się ze złożeniem wniosku, który jest oceniany przez Nintendo m.in. na
podstawie dotychczasowego doświadczenia w branży gier. Ponadto podmioty które chcą uzyskać
status certyfikowanego developera muszą zapewnić bezpieczeństwo wszystkich poufnych danych
pozyskanych od Nintendo.
Cena gry została ustalona na poziomie 14,99 EUR/USD, a łączna sprzedaż szacowana jest na około
100.000 sztuk w pierwszym roku sprzedaży licząc od dnia premiery tj. 23 marca 2018 r. Przychody
Spółki, które będą osiągane z tytułu sprzedanych gier, będą pomniejszone o prowizje przysługujące
wydawcy i Nintendo zgodnie z zawartymi umowami przez Spółkę z tymi podmiotami. Należy mieć na
uwadze, iż gra obecnie jest w sprzedaży na rynku amerykańskim, europejskim i australijskim,
natomiast na rynek azjatycki będzie wprowadzana w 2018 r. Dla rozpoczęcia sprzedaży gry na rynku
azjatyckim, ze względu na specyfikę rynku, kluczowa będzie decyzja wydawcy. Jest ona uwarunkowana
takimi czynnikami jak prowadzone działania marketingowe czy bieżąca sytuacja na rynku (daty premier
innych gier). Emitent przewiduje wydanie gry na rynku azjatyckim nie później niż w III kwartale 2018 r.
Pierwszy projekt – grę „Castle of Heart” Spółka prezentowała oraz promowała na targach Nordic Game
w Malmo, Gamescom w Kolonii (jedne z największych targów gier komputerowych odbywające się od
2009 r.), PAX West w Seattle, Tokio Game Show oraz PGA 2017 w Poznaniu.
Emitent skupia się na tworzeniu gier wyłącznie na wprowadzoną do sprzedaży w marcu 2017 r.
konsolę Nintendo Switch, co umożliwia w pełni wykorzystanie możliwości technologicznych sprzętu, a
które to rozwiązania nie są stosowane w innych konsolach. Taki model zakłada wykorzystanie przewagi
nad grami produkowanymi na wiele konsoli, które muszą w rozgrywce uwzględniać możliwości
technologiczne wszystkich platform, a przez to część zastosowań Nintendo Switch pozostaje
niewykorzystana.
Dystrybucja gry jest możliwa poprzez dwa kanały: Nintendo eShop, który jest częścią oprogramowania
Nintendo Switch i umożliwia pobranie gry w formie cyfrowej bezpośrednio na konsolę (w tym także
poprzez Game Store dostępny na stronie nintendo.com) lub w formie kartridżów dostępnych
w sklepach z grami. Aktualnie w sklepie Nintendo eShop dostępnych jest ponad 600 pozycji.
W pierwszej kolejności Emitent wydał grę w formie cyfrowej – w przypadku rynku europejskiego oraz
amerykańskiego wydana samodzielnie (jako tzw. selfpublishing) oraz zamierza wydać na rynku
azjatyckim w ramach współpracy z wydawcą koncentrującym się na działalności na tamtejszym rynku.
W tym celu Spółka zawarła umowę z wydawcą - NatsumeAtari.Inc. z siedzibą w Tokio, w zakresie
wydania, marketingu i dystrybucji gry „Castle of Heart” na platformę Nintendo Switch, na rynku
azjatyckim. Ponadto w przypadku wysokiego zainteresowania grą „Castle of Heart” Emitent rozważy
wydanie gry kolekcjonerskiej (zawierającej dodatkowe elementy w rozgrywce oraz gadżety związane z
grą) w formie kartridża.
Emitent prowadzi sprzedaż w modelu premium (nazywanym też paid model), to znaczy w modelu, w
którym gracz płaci za grę przed jej pobraniem oraz nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z
samą rozgrywką. Emitent nie wyklucza, że w ramach modelu biznesowego będzie oferował płatne
dodatki do swoich gier (tzw. DLC).
Zamiarem Emitenta jest wydanie jednej gry rocznie na konsolę Nintendo Switch. Proces produkcji gry
w modelu stosowanym przez Emitenta to okres od 12 do 15 miesięcy i zakłada następujące działania:
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1-2 miesiąc

Prototypowanie, tworzenie concept artów, tworzenie dokumentacji
designe doc

3-8 miesiąc

Tworzenie kodu gry, tworzenie wysokiej jakości grafik postaci oraz
otoczenia, animacja postaci

9-12 miesiąc

Tworzenie i implementacja elementów UI (ang. user interface),
udźwiękowienie, efekty specjalne, postprodukcja

13-15 miesiąc

Implementacja tekstów, naprawa błędów, QA, certyfikacja

W IV kwartale 2017 r. Emitent rozpoczął prace nad kolejnym projektem platformowej gry akcji
wykorzystującej innowacyjne możliwości technologiczne konsoli Nintendo Switch oraz zapewniającej
dłuższy czas rozgrywki niż w „Castle of Heart” (szacowany aktualnie na 7-10 godzin). W związku
z prowadzonymi pracami nad nową grą, Emitent zatrudnił jednego grafika oraz nie wyklucza
rozszerzenia zespołu o nowych pracowników. Gra będzie dostępna wyłącznie na konsole Nintendo
Switch, a jej premiera jest przewidziana na 2019 r. Na początku kwietnia 2018 r. Emitent zakończył
prace nad prototypem nowej gry z gatunku platformowa, przygodowa gra akcji.
W 2016 r. spółka osiągnęła 418.791,05 zł przychodu netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi, z których
całość stanowiły przychody netto ze sprzedaży produktów. Całość osiągniętych przychodów w 2016 r.
pochodzi z działalności w zakresie produkcji i dystrybucji gier prowadzonej na zlecenie innych
podmiotów, w tym w 99,37% przychodów to usługi na rzecz Mforma Europe Ltd. W poprzednich
latach obrotowych Emitent nie osiągał przychodów ze sprzedaży autorskich produkcji.
W związku z premierą „Castle of Heart” w dniu 23 marca 2018 r., Spółka zaczęła osiągać przychody z
tytułu sprzedaży autorskich produkcji. W I kwartale 2018 r. Emitent osiągnął przychody netto ze
sprzedaży w wysokości 281.588,38 zł, co oznacza znaczny wzrost przychodów względem 2017 r., w
którym wyniosły 162.848,90 zł. Przychody netto w I kwartale 2018 r. w ok. 95% pochodziły ze
sprzedaży własnych produktów, a w ok. 5% z pracy na zlecenie.
Zgodnie z zasadami sprzedaży produktów Emitenta poprzez platformę Nintendo, dane dot.
szczegółowych statystyk sprzedaży są danymi poufnymi i nie mogą być przekazywane przez Emitenta
publicznie. W związku z powyższym, Emitent na bieżąco będzie monitorował możliwość spełnienia
wskazanych szacunków w oparciu o założenia sprzedaży gry „Castle of Heart” w pierwszym roku od
rozpoczęcia sprzedaży dla każdego z rynków. W sytuacji, w której w opinii Emitenta spełnienie
szacunków stanie się niemożliwe do zrealizowania wobec znaczącej różnicy w poziomie sprzedaży gry
oraz zakładanego przez Emitenta poziomu w danym okresie, Emitent każdorazowo poinformuje o
takiej okoliczności poprzez raport bieżący. Monitorowanie możliwości realizacji szacunków będzie
każdorazowo uwzględniało m.in. dotychczasowe wyniki sprzedaży, ale także planowane działania
marketingowe oraz otoczenie rynkowe. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent
podtrzymuje sprzedaż zgodnie z przedstawionymi szacunkami. Należy także wskazać, że szacunki
obejmują sprzedaż na rynkach amerykańskim, europejskim, australijskim oraz azjatyckim, a na dzień
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie została jeszcze rozpoczęta sprzedaż na rynku azjatyckim.
Opis gry „Castle of Heart”
Prace nad pierwszym autorskim projektem jakim jest gra “Castle of
Heart” zostały zakończone z początkiem listopada 2017 r. (wersja
beta). Gra budowana była w oparciu o silnik Unity.
“Castle of Heart” jest grą platformową, która łączy ze sobą
dynamiczną rozgrywkę popularną w latach ‘90-tych minionej
epoki, z innowacyjnymi rozwiązaniami i wysokiej jakości oprawą
audiowizualną. Gra zawiera elementy „Tower Defense” – czyli
obrony wieży, jeden z typów gry strategicznej. Dodatkowo
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produkcja będzie w pewnym stopniu oparta na starych słowiańskich legendach i opowieściach.
Niektóre miejsca są inspirowane przez legendarne realne światy (Giewont - Śpiący Rycerz, Maczuga
Herkulesa - ostaniec w Ojcowskim Parku Narodowym). Zatem gracz przenosi się do świata
z średniowieczną atmosferą i elementami fantasy oraz magii.
“Castle of Heart” składa się z 4 światów i 20
poziomów. Na każdy świat przypada 5
poziomów. Gracz rozpocznie rozgrywkę od
pierwszego świata, którym jest wioska, w
drugiej kolejności przenosi się do
bagnistego lasu, następnie w góry, a na
końcu do zamku czarnoksiężnika. Każdy
świat zakończony jest walką z bossem.
Wprowadzone zostały różne urozmaicenia
w grze, które uatrakcyjniają rozgrywkę tj.
dwa zakończenia czy tzw. eventy jak
goniąca machina wojenna czy płonąca drewniana wieża. Gra przeznaczona jest dla jednej osoby ale
Spółka nie wyklucza, że w przyszłości będzie posiadać opcję grania cooperative, która jest odmianą gry
w trybie multiplayer. Mimo, iż produkcja nawiązuje stylem do gier starszej generacji to zostały
wprowadzone nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalające na stworzenie dobrej jakości
oprawy graficznej i płynnej animacji. Czas gry to od 5 do 7 godzin w zależności umiejętności gracza.
Emitent zakłada, że cykl życia gry będzie wynosił między 18 a 24 miesiące. Długość cyklu życia gry
będzie uzależniona od wydania ewentualnych dodatków do gry (DLC) oraz od tego czy gra będzie
dostępną w dystrybucji fizycznej (kardridż).
Bohater gry
Główny bohater jest pełen kontrastów zimny głaz z ciepłym sercem, który
pragnie odzyskać ukochaną i zemścić
się na czarnoksiężniku, który ją porwał,
a jego zamienił w kamienny posąg. Jest
to nawiązanie do kultowych postaci z
gier platformowych 2D, popularnych
wśród fanów Nintendo. Bohater
z kamienia kruszy się, aby odzyskać siły
zdobywa zaklęte w głaz serca
przeciwników.
Zarys fabuły
Gra rozpoczyna się od wprowadzenia, w którym widzimy niewielką wioskę. Jej mieszkańcy prowadzą
sielskie i dostatnie życie z jednym jednak wyjątkiem. Co roku bowiem odwiedza ich okrutny władca czarnoksiężnik, który żąda coraz to większych danin dla królestwa. Podczas kolejnej już wizyty w
obronie wioski staje rycerz, którego ukochaną jest córka jednego z lokalnych rolników. Rozwścieczony
czarnoksiężnik w odwecie zamienia rycerza w kamienny posąg i porywa jego ukochaną. Ta w ostatniej
chwili urania kilka kropel łez, które dosięgają jej ukochanego. Posąg ożywa. Rycerz jednak w dalszym
ciągu pozostaje pod kamienną postacią. Postanawia się zemścić, zabić czarnoksiężnika i odzyskać
ukochaną. W tym właśnie momencie wkracza gracz.
Wrogowie bohatera
Wrogowie, z którymi będzie walczył bohater są podzieleni pod względem rodzaju ruchu, ataku
i wytrzymałości. Wśród nich znajdziemy różne postacie począwszy od rolników pod magią
czarnoksiężnika, przez rycerzy, gobliny i diabły, aż po latające kruki i griffiny.
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Broń i poziom życia
Gracz będzie miał do dyspozycji kilka rodzajów broni zarówno długiej jak i krótkiej. W wyposażeniu
bohatera znajdą się: standardowy miecz, miecz dwuręczny, maczuga, obusieczny topór, a także łuki
i kusze. Gracz będzie mógł skorzystać z borni długodystansowej tylko wtedy, gdy zdrowie bohatera
będzie na odpowiednim poziomie. Bohater tracąc zdrowie, rozpada się, czego oznaką jest np. utrata
ręki, spowolnienie gracza lub niemożność wykonania pewnych czynności.
Dodatkowo gracz może zbierać bonusy w trakcie gry, które pomagają walczyć z wrogami np.
tymczasowa nietykalność, zadawanie podwójnych obrażeń, zwiększona zwinność, tymczasowe
używanie dodatkowej broni zwiększającej obrażenia wroga.

Podstawowe założenia mechanizmu gry
- Bohater może przemieszczać się z lewej na prawą, z możliwością korzystania z wielu poziomów
w danej lokalizacji (grunt, dachy, gałązki drzew itp.).
- Bohaterem jest kamienny posąg, a każdy ruch powoduje jego rozpad – tym samym spadek poziomu
życia. Kiedy bohater nie regeneruje się poprzez walkę z wrogami i zdobywanie przedmiotów, to jego
umiejętności motoryczne ograniczają się (nie jest w stanie wykonywać wysokich skoków, biegać i może
używać tylko krótkiej broni).
- Intuicyjne sterowanie wymaga użycia kontrolera, aby móc zarządzać poziomem życia i dodatkowymi
opcjami. Podstawowe elementy rozgrywki wymagają użycia różnych przycisków kontrolnych.
- Technologia HD Rumble została wdrożona w celu zwiększenia wpływu gracza na głównego bohatera.
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Opis rynku
Spółka prowadzi działalność w branży gier wideo, którą cechuje dynamiczny rozwój ze względu na
wprowadzanie coraz to nowszych technologii.
Światowy rynek gier
O wielkości rynku i stałym wzroście od kilku lat świadczą wyniki finansowe branży gier. Firma
analityczna Newzoo zajmująca się badaniem globalnego rynku gier określiła, iż w 2016 r. przychody
branży wyniosły 101,1 mld USD, przy czym na początku 2016 r. szacowano, że rynek będzie wart 99,6
mld USD. Dla porównania przychody w 2015 r. wyniosły 91,8 mld USD, co oznacza wzrost wartości
rynku prawie o 10 mld USD w ciągu jednego roku. Na początku 2017 r. Newzoo prognozowało, że
wartość światowego rynku gier w 2017 r. wyniesie 108,9 mld USD, jednakże, rynek gier wygenerował
przychody na poziomie 116 mld USD, co oznacza wzrost o 10,7% w stosunku do 2016 r.8
Wykres: Przychody rynku gier na świecie w latach 2016 – 2020 (w mld USD)
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W związku z powyższą prognozą globalny rynek gier w latach 2016 – 2020 wzrośnie o 8,2%. Prognozy
wskazują, iż najbardziej rozwinie się segment gier mobilnych, którego wartość w 2016 r. wyniosła 40,9
mld USD, a do 2020 r. osiągnie ok. 72 mld USD9. W 2017 r. segment gier mobilnych miał największy
udział w całym rynku gier tj. 43% i wygenerował 50,4 mld USD. Drugim co do wielkości segmentem
były konsole (29%), które utrzymają w najbliższych latach podobny udział w rynku. Natomiast maleć
będzie udział gier komputerowych w przychodach rynku – 30% w 2016 r. do 24% w 2020 r. Zmiany na
rynku spowodowane są szybkim tempem wzrostu popularności gier mobilnych w szczególności gier na
smartfony, co wiąże się z rozwojem urządzeń przenośnych. Według danych Newzoo wysokie
przychody globalnego rynku gier generowane są przez 2,2 mld graczy na całym świecie. W 2018 r.
powyższe trendy utrzymają się, Newzoo prognozuje wzrost wartości globalnego rynku gier do 125,4
mld USD.
Ponadto firma Newzoo dokonała podziału rynku na regiony. Najbardziej dochodowym regionem dla
branży gier jest obszar Azji i Pacyfiku, który ma 47% udziału w rynku. Na drugim miejscu znajduje się
Ameryka Północna (25%), a na trzecim Europa, Bliski Wschód i Afryka (24%).
Wykres: Udział w rynku poszczególnych regionów świata w 2017 r.

Azja i Pacyfik - 51,2 mld USD

4%
24%

Ameryka Północna - 27 mld
USD

47%

Europa, Bliski Wschód i Afryka
- 26,2 mld USD
Ameryka Południowa - 4,4 mld
USD

25%

Źródło: Newzoo: Global Games Market, Q2 2017 r.
Chiny są największym rynkiem gier na świecie, odpowiadają za ¼ przychodów. Firma Newzoo szacuje,
że chiński rynek będzie wart w 2017 r. 27,5 mld USD. Jednakże Stany Zjednoczone wygenerują w
2017 r. niewiele mniejsze przychody – 25,1 mld USD. W czołówce znajduje się także rynek japoński,
który według Newzoo w 2017 r. będzie wart 12,5 mld USD. Polska plasuje się na 23 pozycji
z przychodami rzędu 489 mln USD10.
Rynek konsol Nintendo
Nintendo to japońska marka działająca na rynku gier wideo, która zajmuje się zarówno produkcją
konsol jak i gier wideo. Zgodnie z danymi firmy badawczej VG Chartz Limited prowadzącej portal
vgchartz.com, w pierwszej piątce najlepiej sprzedających się konsol znajdują się trzy wyprodukowane
przez Nintendo: Nintendo DS, Game Boy oraz Wii.

9

Newzoo: Global Games Market, Q4 2017 r. update (newzoo.com)
Raport: Kondycja polskiej branży gier’17, Krakowski Park Technologiczny, 04.2017 r.

10
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Tabela: Sprzedaż konsol (w mln egzemplarzy).
Platforma

Ameryka
Północna

Europa

Japonia

Reszta
świata

Suma

1

PlayStation 2

53,65

55,28

23,18

25,57

157,68

2

Nintendo ds.

57,39

52,07

33,01

12,43

154,90

3

Game Boy

43,18

40,05

32,74

2,99

118,69

4

PlayStation

38,94

36,91

19,36

9,04

104,25

5

Wii

45,51

33,88

12,77

9,48

101,64

6

PlayStation 3

29,42

34,54

10,47

12,46

86,89

7

Xbox 360

49,11

25,87

1,66

9,16

85,80

Źródło: Portal VGChartz
W marcu 2017 r. Nintendo wprowadziło na rynek nową konsolę - Nintendo Switch, której sprzedaż,
zgodnie z danymi z raportów finansowych, od premiery do 30 czerwca 2017 r. wyniosła 4,7 mln
egzemplarzy11, przy czym w pierwszym miesiącu od premiery sprzedano 2,74 mln egzemplarzy.
Nintendo zakończyło rok 2017 ze sprzedażą prawie 15 mln egzemplarzy konsoli Switch i 52,5 mln
sprzedanego oprogramowania na tę konsolę12, natomiast na koniec I kwartału 2018 r. Nintendo
sprzedało około 18 mln konsol Switch. Jak wskazuje firma badawcza VG Chartz Nintendo Switch była
drugą najlepiej sprzedającą się konsolą w 2017 r. pomimo, iż została wydana pod koniec pierwszego
kwartału 2017 r.13

11

Wyniki finansowe Nintendo, IR Information (https://www.nintendo.co.jp/ir/en/finance/), czerwiec 2017 r.
Wyniki finansowe Nintendo, IR Information (https://www.nintendo.co.jp/ir/en/finance/), 31 grudnia 2017 r.
13
Portal VGChartz (http://www.vgchartz.com/), styczeń 2018 r.
12
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We wrześniu 2017 r. firma finansowa Credit Suisse zaktualizowała prognozy dla spółki Nintendo. Jak
podał portal Barron’s, Credit Suisse zakłada, że do końca III kw. 2022 r. konsola Nintendo Switch
sprzeda się w 130 mln egzemplarzy, gdzie poprzednie prognozy wskazywały na 70 mln konsol.14
Newzoo prognozuje, że 2018 r. będzie dla Nintendo kolejnym dobrym rokiem, ponieważ zewnętrzni
wydawcy będą publikować nowe gry na konsolę Switch. Ponadto Nintendo zakończyło 2017 r.
osiągając rekordowy przychód w wysokości 9,2 mld USD, co oznacza wzrost o 172% rok do roku.
Newzoo podkreśla, że sukces ten Nintendo zawdzięcza konsoli Switch, która wygenerowała 60%
przychodów firmy15.
Polski rynek gier
Krakowski Park Technologiczny przygotował raport: „Kondycja polskiej branży gier’17”, zgodnie z
którym krajowy rynek gier wideo był wart na koniec 2016 r. 1,85 mld zł, a do 2019 r. ma wzrosnąć do
kwoty 2,23 mld zł. Największy udział w rynku mają gry na PC i konsole, w tym dystrybucja fizyczna,
która obecnie stanowi 32% całego rynku gier wideo.
Wykres: Podział rynku gier wideo na segmenty w 2016 r. i prognoza na 2019 r.

2016

2019p

32%

29%

19%

15%

16%

14%

Gry PC i konsolowe (dystrybucja fizyczna)
Gry PC (dystrybucja cyfrowa)
Gry społecznościowe

6%

4%

10%

6%

20%

29%

Gry PC MMO/Onlina
Gry konsolowe (dystrybucja cyfrowa)
Gry mobilne

Źródło: Raport: Kondycja polskiej branży gier’17, Krakowski Park Technologiczny
Według powyższej prognozy sprzedaż fizyczna gier na komputery i konsole nieznacznie zmaleje do
2019 r., natomiast powiększy się segment gier mobilnych, którego udział w 2019 r. wyniesie 29% (tyle
co udział segmentu gier PC i konsolowych - dystrybucja fizyczna). Ponad połowa polskich graczy (54%)
zadeklarowała granie na urządzeniach mobilnych (tablety i smartfony) w 2016 r., gdzie w 2015 r. było

14

15

Artykuł - portal informacyjny Barron’s (www.barrons.com)
Newzoo: Nintendo’s $2.5 Billion Opportunity, luty 2018 r.
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to 40%. Trend gier mobilnych obserwowany jest na całym świecie, na co wskazują także prognozy
firmy Newzoo.
Z raportu „Kondycja polskiej branży gier’17” wynika, iż w Polsce gry komputerowe nadal cieszą się
dużą popularnością, o czym świadczy, że 45% graczy wybiera właśnie tę platformę do gier. Natomiast
konsole w 2016 r. wybrało 19% graczy – co oznacza wzrost w porównaniu do roku poprzedniego gdzie
wskazanie na konsole stanowiło 15%, a w 2014 r. tylko 10%. Jak zostało wskazane w raporcie
„Kondycja polskiej branży gier’17” polski rynek konsol jest jeszcze młody, ponieważ powstał w innych
realiach niż miało to miejsce w krajach Europy Zachodniej. Jednocześnie w raporcie podkreśla się, że
rośnie udział gier konsolowych w przychodach segmentu gier pudełkowych (dystrybucja fizyczna gier
PC i konsolowych). Szacuje się, że w 2016 r. gry na konsole stanowiły ok. 65% całych przychodów ze
sprzedaży w formie dystrybucji fizycznej.
16. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za
okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym
Spółka nie prowadzi inwestycji krajowych i zagranicznych, w tym inwestycji kapitałowych. W pozycji
inwestycje krótkoterminowe bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazane są jedynie
środki pieniężne w kasie i na rachunkach w wysokości 108.022,49 zł.
17. Ogólny opis planowanych działań i inwestycji Emitenta oraz planowany harmonogram ich realizacji
po wprowadzeniu jego instrumentów do alternatywnego systemu obrotu – w przypadku emitenta, który
nie osiąga regularnych przychodów z prowadzonej działalności operacyjnej
Emitent osiąga regularne przychody z prowadzonej działalności operacyjnej.
Przychody Emitenta z tytułu prac na zlecenie w 2017 r. wyniosły 162.849 zł i były w głównej mierze
realizowane na rzecz Mforma Europe Ltd. tj. stanowiły 98,16% całości przychodów z tytułu pracy na
zlecenie. Emitent obecnie realizuje zlecenia od Mforma Europe Ltd. a, przychody w I kwartale 2018 r. z
tytułu prac na zlecenie wyniosły 14.227,80 zł i stanowiły ok. 5% całości przychodów. Natomiast ok.
95% przychodów netto w I kwartale 2018 r. pochodziło ze sprzedaży własnych produktów.
W związku z emisją akcji serii C Emitent pozyskał 1,5 mln zł. Zgodnie z celem emisji, pozyskane środki
po wyłączeniu kosztów emisji, zostaną przeznaczone na rozwój i ekspansję Spółki na rynku gier
komputerowych, w tym produkcję oraz wsparcie sprzedaży nowej gry komputerowej dedykowanej
konsoli Nintendo Switch (zakładana realizacja 2018-2019) oraz zwiększenie zatrudnienia w zespole
produkcyjnym.
Emitent rozpoczął prace nad kolejnym projektem platformowej gry akcji wykorzystującej innowacyjne
możliwości technologiczne konsoli Nintendo Switch oraz zapewniającej dłuższy czas rozgrywki niż
w „Castle of Heart” (szacowany aktualnie na 7-10 godzin). W związku z prowadzonymi pracami nad
nową grą, Emitent zatrudnił jednego grafika oraz nie wyklucza rozszerzenia zespołu o kolejnych
pracowników. Gra będzie dostępna wyłącznie na konsole Nintendo Switch, a jej premiera jest
przewidziana na 2019 r.
Ze względu na to, ze produkcja gier jest procesem niezwykle dynamicznym i uzależnionym od
zmieniających się warunków rynkowych, Emitent zastrzega, że możliwa jest zmiana powyżej
wskazanych celów emisji.
18. Informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub
likwidacyjnym
Zgodnie z wiedzą Emitenta, nie zostały wobec Spółki wszczęte postępowania upadłościowe,
restrukturyzacyjne, ani likwidacyjne mogące mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.
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19. Informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub
egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności
emitenta
Zgodnie z wiedzą Emitenta, nie zostały wobec Spółki wszczęte postępowania ugodowe, arbitrażowe,
ani egzekucyjne, których wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.
20. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań
sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co
najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to
postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację
finansową emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań
Wobec Emitenta nie toczą się i nie toczyły w ciągu ostatnich 12 miesięcy postępowania przed
organami rządowymi, postępowanie sądowe lub arbitrażowe, które to postępowania mogły mieć
wpływ lub miały wpływ w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową
Emitenta.
21. Zobowiązania emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy
instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji
ekonomicznej i finansowej
W opinii Emitenta nie istnieją zobowiązania istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec
posiadaczy Akcji, w szczególności kształtujące sytuację ekonomiczną i finansową Spółki.
22. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności
gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym
W dniu 10 listopada 2016 r. została podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,
zmiany umowy spółki i zrzeczenia się prawa pierwszeństwa objęcia udziałów. Do spółki 7Levels
sp. z o.o. przystąpił fundusz inwestycyjny Blite Fund Sp. z o.o., który objął 600 udziałów w Spółce
o łącznej wartości nominalnej 30.000,00 zł, za wkład pieniężny w wysokość 95.000,00 zł. Łącznie
kapitał zakładowy został w dniu 10 listopada 2016 r. podwyższony o kwotę 95.000 zł, poprzez
ustanowienie nowych 1.900 udziałów, z czego 780 udziałów objął Paweł Biela w zamian za wkład
niepieniężny a 520 udziałów objął Krzysztof Król w zamian również za wkład niepieniężny.
Ponadto, w okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym Dokumencie
Informacyjnym, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły nietypowe
okoliczności lub zdarzenia mające istotny wpływ na wyniki działalności gospodarczej.
23. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta
i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu
danych finansowych
W dniu 11 kwietnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 150.000 zł czyli do kwoty 500.000 zł
w drodze emisji 150.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1 zł każda. Do Spółki przystąpił
Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, do którego została skierowana oferta objęcia akcji serii B.
Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty objął akcje za wkład pieniężny w wysokości 1.701.000,00 zł.
W październiku 2017 r. Emitent przeprowadził ofertę publiczną 25.000 akcji serii C, o której mowa
powyżej w rozdziale Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu
obrotu.
Po sporządzeniu danych finansowych, które zostały zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym nie
miały miejsca inne istotne zmiany w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta.
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24. Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta
Zarząd
Na podstawie § 7 Statutu Spółki Zarząd składa się z 2 do 3 członków. Członków Zarządu powołuje i
odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i nie może być dłuższa niż 5 lat.
Zgodnie § 8 ust. 2 Statutu Spółki w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w
imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Zarząd składa się z 2 członków:
(i) Paweł Biela – Prezes Zarządu
(ii) Krzysztof Król – Wiceprezes Zarządu

Paweł Biela – Prezes Zarządu
Powołany w skład Zarządu w dniu 11 kwietnia 2017 r. aktem notarialnym na okres 5 letniej kadencji,
która upływa z dniem 11 kwietnia 2022 r.
Wykształcenie:
2001 – 2007

Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków (przerwane)

1997 – 2001

XXVIII Liceum Ogólnokształcące, Kraków

Przebieg kariery zawodowej:
11.2014 – obecnie

7Levels S.A. – Prezes Zarządu, QA Lead, Producer

12.2013 – 11.2014

Connect2Media – Head of Production

07.2012 – 11.2013

Connect2Media – Associate Producer

03.2011 – 06.2012

Connect2Media – Senior QA Leader

08.2008 – 02.2011

Connect2Media – QA Leader

07.2007 – 07.2008

HandsOn Mobile – QA Leader

04.2006 – 06.2007

HandsOn Mobile – QA Engineer

06.2003 – 11.2014

GameOnly – Editor

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Paweł Biela nie wykonuje działalności poza Emitentem, która
ma istotne znaczenie dla Emitenta.
Pan Paweł Biela w okresie co najmniej ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających
lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego, z wyjątkiem:
7Levels Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i Wspólnik
Pan Paweł Biela w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przestępstwa określone w
Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych
oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich
pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
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Pan Paweł Biela nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających
w podmiotach, które zostały postawione w stan upadłości, wobec których było prowadzone
postępowanie restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub wobec których ustanowiono zarząd komisaryczny.
Pan Paweł Biela nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Paweł Biela nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie jest również wpisany do
równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż
Rzeczpospolita Polska.
Krzysztof Król – Wiceprezes Zarządu
Powołany w skład Zarządu w dniu 11 kwietnia 2017 r. aktem notarialnym na okres 5 letniej kadencji,
która upływa z dniem 11 kwietnia 2022 r.
Wykształcenie:
2005 – 2011

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Informacja Naukowa i
Bibliotekoznawstwo – Dziennikarstwo i Prasoznawstwo – Magister

2001 – 2005

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Wolbromiu, profil
matematyczno-fizyczny

Przebieg kariery zawodowej:
2014 – obecnie

7Levels S.A. (Kraków) – Współzałożyciel, Wiceprezes Zarządu, Marketing
Manager, Lead Designer

2013 – 2014

Amigo Games / Connect2Media (Kraków) – Product Manager / Social Media
Manager

2012 – 2013

Connect2Media (Kraków) – Operations Coordinator (Koordynator Operacyjny)

2011 – 2014

Nestel (Kraków) – Redaktor Naczelny / Redaktor Technologiczny w serwisach
Pobierz.pl, Procesor.pl

2011 – 2012

Connect2Media (Kraków) – Quality Assurance Team Lead (Kierownik Działu
Testu)

2009 – 2011

Connect2Media (Kraków) – Quality Assurance Engineer (Inżynier Kontroli
Jakości / Tester oprogramowania)

2007 – 2009

HandsOn Mobile (Kraków) – Quality Assurance Engineer (Inżynier Kontroli
Jakości / Tester oprogramowania)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Krzysztof Król nie wykonuje działalności poza Emitentem,
która ma istotne znaczenie dla Emitenta.
Pan Krzysztof Król w okresie co najmniej ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających
lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego, z wyjątkiem:
7Levels Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu i Wspólnik
Pan Krzysztof Król w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przestępstwa określone w
Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych
oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich
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pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pan Krzysztof Król nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat funkcji osób nadzorujących lub
zarządzających w podmiotach, które zostały postawione w stan upadłości, wobec których było
prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub wobec których ustanowiono zarząd
komisaryczny.
Pan Krzysztof Król nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Krzysztof Król nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie jest również wpisany do
równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż
Rzeczpospolita Polska.
Rada Nadzorcza
Zgodnie § 12 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego
Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Członków Rady Nadzorczej. Liczbę
członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, które także powołuje i odwołuje członków
Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem zawartym w § 12 ust. 2 Statutu Spółki. Kadencja członków Rady
Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Rada Nadzorcza składa się z 5 członków:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Ewelina Szałańska,
Grzegorz Piekart,
Marlena Babieno,
Ryszard Brudkiewicz,
Tomasz Muchalski.

Ewelina Szałańska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Powołana w skład Rady Nadzorczej w dniu 18 stycznia 2017 r. na okres 5 letniej wspólnej kadencji,
która upływa z dniem 18 stycznia 2022 r., natomiast mandat wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia
walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 r.
Wykształcenie:
2010 – 2016

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Magister

Przebieg kariery zawodowej:
10.2016 – obecnie

Shell Polska Sp. z o.o. – Księgowa

11.2014 – 01.2017

7Levels S.A. – Specjalista ds. finansów

04.2014 – 01.2016

Innovation Nest Sp. z o.o. – Specjalista ds. finansów

04.2011 – 07.2014

PC Partner Kancelaria Biegłego Rewidenta Piotr Cybula – Księgowa

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pani Ewelina Szałańska nie wykonuje działalności poza
Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.
Pani Ewelina Szałańska w okresie co najmniej ostatnich trzech lat nie była członkiem organów
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego.

81

Dokument Informacyjny 7Levels S.A.

Pani Ewelina Szałańska w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przestępstwa określone w
Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych
oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich
pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pani Ewelina Szałańska nie pełniła w okresie ostatnich pięciu lat funkcji osób nadzorujących lub
zarządzających w podmiotach, które zostały postawione w stan upadłości, wobec których było
prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub wobec których ustanowiono zarząd
komisaryczny.
Pani Ewelina Szałańska nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pani Ewelina Szałańska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie jest również wpisana
do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż
Rzeczpospolita Polska.
Grzegorz Piekart – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 11 kwietnia 2017 r. na okres 5 letniej wspólnej kadencji,
która upływa z dniem 18 stycznia 2022 r., natomiast mandat wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia
walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 r.
Wykształcenie:
2000 – 2005

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Magister

Przebieg kariery zawodowej:
10.2016 – obecnie

Trigon TFI – Menedżer ds. inwestycji

05.2015 – 10.2016

Alior Bank – Ekspert ds. finansowania strukturyzowanego

06.2014 – 04.2015

Bank Zachodni WBK – Menedżer ds. strukturyzowania aktywów i kapitału

03.2007 – 05.2014

mBank – Dyrektor Inwestycyjny

09.2005 – 02.2007

Deloitte – Asystent ds. audytu

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Grzegorz Piekart nie wykonuje działalności poza Emitentem,
która ma istotne znaczenie dla Emitenta.
Pan Grzegorz Piekart w okresie co najmniej ostatnich trzech lat był członkiem organów zarządzających
lub nadzorczych albo wspólnikiem w następujących spółkach prawa handlowego:
Creepy Jar S.A. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Kipwick Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (obecnie)
Nano Games Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Sprawy Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Pan Grzegorz Piekart w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przestępstwa określone w
Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych
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oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich
pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pan Grzegorz Piekart nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat funkcji osób nadzorujących lub
zarządzających w podmiotach, które zostały postawione w stan upadłości, wobec których było
prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub wobec których ustanowiono zarząd
komisaryczny.
Pan Grzegorz Piekart nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Grzegorz Piekart nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie jest również wpisany do
równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż
Rzeczpospolita Polska.
Marlena Babieno – Członek Rady Nadzorczej
Powołana w skład Rady Nadzorczej w dniu 9 listopada 2017 r. na okres 5 letniej wspólnej kadencji,
która upływa z dniem 18 stycznia 2022 r., natomiast mandat wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia
walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 r.
Wykształcenie:
Wyższe – Uniwersytet Jagielloński, Zarządzanie firmą.
Pani Marlena Babieno posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami oraz zarządzania pracami
B+R.
Przebieg kariery zawodowej:
08.2017 – obecnie

OU Blite Fund – CEO

06.2016 – obecnie

Blite Fund Sp. z o.o. – CEO

01.2016 – obecnie

Bloober Team S.A. – Doradca

08.2012 – 12.2015

IFun4All – CEO

05.2014 – 06.2015

Bloober Team S.A. – Członek Zarządu

10.2008 – 10.2012

Bloober Team S.A. – Dyrektor ds. sprzedaży

09.2008 – 12.2012

Solution (maszyny vendingowe) – Właściciel

09.2007 – 10.2011

SJO Profi Lingua – Specjalista ds. klientów biznesowych

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pani Marlena Babieno nie wykonuje działalności poza
Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.
Pani Marlena Babieno w okresie co najmniej ostatnich trzech lat była członkiem organów
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w następujących spółkach prawa handlowego:
IFun4All – CEO (08.2012 – 12.2015)
IFun4All – Członek Rady Nadzorczej (01.2016 – 04.2016)
Blite Fund Sp. z o.o. – CEO (06.2016 – obecnie)
OU Blite Fund – CEO (08.2017 – obecnie)
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Pani Marlena Babieno w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przestępstwa określone w
Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych
oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich
pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pani Marlena Babieno nie pełniła w okresie ostatnich pięciu lat funkcji osób nadzorujących lub
zarządzających w podmiotach, które zostały postawione w stan upadłości, wobec których było
prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub wobec których ustanowiono zarząd
komisaryczny.
Pani Marlena Babieno nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pani Marlena Babieno nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie jest również wpisany
do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż
Rzeczpospolita Polska.
Ryszard Brudkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
Powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 11 kwietnia 2017 r. na okres 5 letniej wspólnej kadencji,
która upływa z dniem 18 stycznia 2022 r., natomiast mandat wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia
walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 r.
Wykształcenie:
2002 – 2005

Okręgowa Izba Radców Prawnych – Radca Prawny

1999 – 2005

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – tytuł Magistra

1997 – 2002

Wydział Prawa UAM w Poznaniu – tytuł Magistra

Przebieg kariery zawodowej:
2016 – obecnie

Paymax S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2013 – obecnie

Kancelaria Prawna Brudkiewicz, Suchecka Sp.k. – Komplementariusz

2011 – 2014

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane INFRA Sp. z o.o. – Członek Rady
Nadzorczej

2007 – 2008

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. – Sędzia Sądu Polubownego
przy KDPW S.A.

2006 – 2008

Kopalnie Surowców Skalnych S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2006 – obecnie

Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka i Partnerzy – Partner
Zarządzający w Kancelarii

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Ryszard Brudkiewicz nie wykonuje działalności poza
Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.
Pan Ryszard Brudkiewicz w okresie co najmniej ostatnich trzech lat był członkiem organów
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w następujących spółkach prawa handlowego:
Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka i Partnerzy – Partner Zarządzający w
Kancelarii (obecnie)
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Kancelaria Prawna Brudkiewicz, Suchecka Sp.k. – Komplementariusz (obecnie)
Creepy Jar S.A. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Kipwick Investments S.A. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Paymax S.A. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Parcel Technik S.A. – Członek Rady Nadzorczej (do 09.10.2017)
Pemba Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (do 03.03.2017)
Malakka Sp. z o.o. – Członek Zarządu (obecnie)
KPBS 2017 Sp. z o.o. – Członek Zarządu (obecnie)
Arecife Sp. z o.o. – Członek Zarządu (do 19.10.2015)
Instytut wspierania innowacji Sp. z o.o. (wcześniej Izalco Sp. z o.o.) – Członek Zarządu (do
19.02.2016)
ICA Polska Sp. z o.o. – Członek Zarządu (do 23.12.2015)
Cerromachin Sp. z o.o. – Członek Zarządu (do 29.09.2014)
Centrum Badawczo-Rozwojowe Da Vinci Sp. z o.o. – Członek Zarządu (do 03.10.2016)
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Infra Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (do
29.12.2014)
Wiewiórka.pl Sp. z o.o. (wcześniej Ulawan Sp. z o.o.) – Członek Zarządu (do 30.10.2014)
Fundusz Terminalowy Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Pan Ryszard Brudkiewicz w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przestępstwa określone w
Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych
oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich
pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pan Ryszard Brudkiewicz nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat funkcji osób nadzorujących lub
zarządzających w podmiotach, które zostały postawione w stan upadłości, wobec których było
prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub wobec których ustanowiono zarząd
komisaryczny, z wyjątkiem:
Consortio Lex Sp. z o.o. w likwidacji (członek Rady Nadzorczej);
Solar Park Poland I Sp. z o.o.w likwidacji (Członek Zarządu do 12.2013 r. nie była to jeszcze spółka
w likwidacji i działała pod firmą Helens Sp. z o.o.);
Homet Sp. z o.o.w likwidacji (Prokurent do 12.2013 r. nie była to jeszcze spółka w likwidacji i
działała pod firmą NLI-CTM Gdańsk Sp. z o.o.).
Pan Ryszard Brudkiewicz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby
prawnej.
Pan Ryszard Brudkiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie jest również wpisany
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do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż
Rzeczpospolita Polska.
Tomasz Muchalski – Członek Rady Nadzorczej
Powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 18 stycznia 2017 r. na okres 5 letniej wspólnej kadencji,
która upływa z dniem 18 stycznia 2022 r., natomiast mandat wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia
walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 r.
Wykształcenie:
1992 – 1996

Uniwersytet Warszawski, Stosunki Międzynarodowe - Magister

Pan Tomasz Muchalski jest członkiem Rad Nadzorczych spółek giełdowych, a także ukończył kurs
doradców i maklerów giełdowych.
Przebieg kariery zawodowej:
2013 – obecnie

Strict Minds sp. z o.o. – Współzałożyciel i Prezes Zarządu

2004 – obecnie

Everest Consulting sp. z o.o. – Współzałożyciel i Prezes Zarządu

2002 – obecnie

Adventure Explorers s.c. – Założyciel i Dyrektor Zarządzający

1995 – 2002

Gazeta Giełdy Parkiet – Dziennikarz

Pan Tomasz Muchalski nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla
Emitenta.
Pan Tomasz Muchalski w okresie co najmniej ostatnich trzech lat był członkiem organów
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w następujących spółkach prawa handlowego:
Creepy Jar S.A. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Everest Consulting Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i Wspólnik (obecnie)
iFun4all S.A. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Strict Minds Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i Wspólnik (obecnie)
Tower Investments S.A. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Vivid Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Vivid Games S.A. S.K. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Pan Tomasz Muchalski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przestępstwa określone w
Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych
oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich
pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pan Tomasz Muchalski nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat funkcji osób nadzorujących lub
zarządzających w podmiotach, które zostały postawione w stan upadłości, wobec których było
prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub wobec których ustanowiono zarząd
komisaryczny.
Pan Tomasz Muchalski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
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Pan Tomasz Muchalski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie jest również wpisany
do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż
Rzeczpospolita Polska.
25. Dane o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
głosów na walnym zgromadzeniu
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Spółki wynosi 525.000 zł i dzieli
się na 525.000 akcji, o wartości nominalnej 1 zł każda.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego struktura akcjonariatu Spółki przedstawia się
następująco:

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale
zakładowym

Udział w ogólnej liczbie
głosów

OÜ Blite Fund

98.000

18,67%

18,67%

Paweł Biela

145.250

27,67%

27,67%

Krzysztof Król

96.250

18,33%

18,33%

Venture Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty

150.000

28,57%

28,57%

Pozostali

35.500

5,43%

5,43%

Suma

525.000

100%

100%

Akcjonariusze Paweł Biela, Krzysztof Król oraz OÜ Blite Fund zawarli umowę o niezbywanie oraz
nieobciążanie akcji, która dotyczy wszystkich akcji Pawła Bieli oraz Krzysztofa Króla objętych wnioskiem
o wprowadzenie na NewConnect oraz 38.000 akcji OÜ Blite Fund. Zgodnie z zawartą umową Paweł
Biela, Krzysztof Król oraz OÜ Blite Fund zobowiązują się do niezbywania akcji przez okres 12 miesięcy
od pierwszego dnia notowania akcji Emitenta na NewConnect, jednakże nie później niż do dnia 31
stycznia 2019 r.
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Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
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Dane finansowe Emitenta za III kwartał 2017 r.
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Dane finansowe Emitenta za IV kwartał 2017 r.
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1. Podstawowe informacje o Spółce
Firma:

7Levels Spółka Akcyjna

Skrót firmy:

7Levels S.A.

Siedziba:

Kraków

Adres siedziby:

al. Płk. Władysława Beliny – Prażmowskiego 69/1A, 31-514 Kraków

Telefon:

+ 48 660 730 293

Adres poczty elektronicznej:

office@7lvls.com

Strona internetowa:

www.7lvls.com

NIP:

6751514027

REGON:

360818368

Sąd rejestrowy:

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

KRS:

0000661154

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy wynosi 525 000 zł i dzieli się na:
a) 350 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości
nominalnej 1 zł każda;
b) 150 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości
nominalnej 1 zł każda;
c) 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości
nominalnej 1 zł każda.

ORGANY SPÓŁKI
Zarząd:

Paweł Biela- Prezes Zarządu
Krzysztof Król - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Ewelina Szałańska – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grzegorz Piekart – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Ryszard Brudkiewicz
Tomasz Muchalski
Marlena Babieno

7levels S.A. to deweloper, tester oraz dystrybutor gier. Od początku prowadzenia działalności tj. od
2014 r. Emitent zajmował się pracą na zlecenie dla innych firm z branży gier wideo (ang. work for
hire). Spółka działa również na rynku międzynarodowym współpracując z innymi podmiotami
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z branży gier (praca na zlecenie) przy opracowywaniu, testowaniu, dystrybucji i marketingu tytułów
na platformy mobilne (Android, iOS) oraz stacjonarne (konsole, PC).
W październiku 2016 r. Emitent rozpoczął pracę nad produkcją własnej gry dedykowanej na konsole
Nintendo – „Castle of Heart”. Gra jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców na całym
świecie.
Emitent jest certyfikowanym developerem Nintendo oraz jest akredytowany do tworzenia gier na
trzy konsole Nintendo: Wii U, 3DS oraz Switch. Ponadto Emitent jest akredytowany m.in. do
tworzenia aplikacji na iOS, systemy Google oraz Amazon, a także na urządzenia firmy Samsung.
W kolejnych latach Spółka zamierza skoncentrować się i osiągać przychody głównie z modelu
biznesowego opartego o produkcję autorskich gier.
W dniu 21 grudnia 2017 r. Spółka złożyła wniosek o wprowadzenie akcji serii A i akcji serii C do
obrotu na rynku NewConnect. Ponadto zostały złożone wnioski do KDPW o zawarcie umowy o
uczestnictwo w typie Emitenta oraz rejestrację akcji serii A i C w depozycje.
2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach
stosowanych zasad (polityki) rachunkowości
Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia następujące zasady:
• zasadę podwójnego księgowania,
• systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi głównej,
• odnośnie do zapisów w dzienniku: zapewnienie chronologicznego ujęcia zdarzeń, kolejną numerację,
ciągłość liczenia sum zapisów i umożliwienie jednoznacznego powiązania ze sprawdzonymi i
zatwierdzonymi dowodami księgowymi. Szczegóły dotyczące systemu przetwarzania danych, wykazu
zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, zasady
przechowywania i archiwizowania zawarto w dokumentacji użytkownika, która również określa wersję
oprogramowania.
W skład ksiąg rachunkowych wchodzą:
• dziennik i konta księgi głównej służące do chronologicznego i systematycznego ujęcia wszystkich
zdarzeń i operacji gospodarczych,
• konta ksiąg pomocniczych, które są prowadzone dla:
a) środków trwałych,
b) wartości niematerialnych i prawnych,
c) środków trwałych w budowie,
d) inwestycji,
e) zapasów,
f) rozrachunków z odbiorcami i dostawcami,
g) rozrachunków publicznoprawnych,
h) rozrachunków z pracownikami,
i) pozostałych rozrachunków,
j) towarów,
k) kosztów,
l) odpisów amortyzacyjnych,
ł) innych istotnych dla jednostki składników aktywów i pasywów.
Ewidencja kosztów prowadzona jest według rodzaju, na kontach zespołu 4.
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej.
Metody inwentaryzacji
Inwentaryzacja może być przeprowadzona metodą:
-pełnej inwentaryzacji okresowej- ciągłej /inwentaryzacja systematyczna/,
-pełnej inwentaryzacji okresowej /inwentaryzacja doraźna/.
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Inwentaryzację poszczególnymi metodami, w zależności od rodzajów inwentaryzowanych składników,
przeprowadza się w drodze spisu z natury.
Inwentaryzacja w drodze spisu z natury polega na przeprowadzeniu zliczenia i zapisania ilości
rzeczowych składników majątku oraz ustalenia drogą oględzin ich jakości.
Przedmiotem inwentaryzacji tą drogą są:
• gotówka w kasie,
• depozyty w kasie (gotówka, papiery wartościowe, inne depozyty rzeczowe),
• środki trwałe w eksploatacji,
• wartości niematerialne i prawne,
• środki trwałe dzierżawione i obce,
W procesie inwentaryzacji okresowej (ciągłej) w ramach ustalonego cyklu poszczególne składniki
majątkowe muszą być inwentaryzowane z następującą częstotliwością:
a) środki trwałe wg Klasyfikacji Środków Trwałych -nie rzadziej niż co 4 lata (w związku z tym, że
składniki majątkowe znajdują się na terenie strzeżonym),
b) środki trwałe o niskiej wartości-nie rzadziej niż co 4 lata,
c) towary, materiały– 1 raz w roku na dzień 31 grudnia.
d) środki pieniężne w kasie, znaczki wartościowe oraz druki ścisłego zarachowania – 1 raz w roku na
dzień 31 grudnia.
Zakładowy Plan kont oraz metody wyceny aktywów i pasywów
Zakładowy Plan kont zawiera wykazy kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz ukazuje przyjęte
zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz powiązania tych kont z
kontami księgi głównej.
Plan kont definiuje:
a) konta bilansowe – służące do ewidencji aktywów i pasywów, konta wynikowe ewidencjonujące
przychody
i koszty poszczególnych rodzajów działalności,
b) konta rozrachunkowe, umożliwiające ustalenie stanu należności i zobowiązań według kontrahentów
i tytułu rozrachunków,
c) konta pozabilansowe,
d) zasady tworzenia i strukturę kont analitycznych,
e) skorowidze kont zawierające zbiory kontrahentów, pracowników i inne zbiory systemowe, a także
wykazy kont syntetycznych i analitycznych w systematycznym układzie.
Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe znajdują się na komputerowych nośnikach
danych.
ZESPÓŁ „0”AKTYWA TRWAŁE
Do aktywów trwałych zalicza się te aktywa jednostki, które nie mają charakteru aktywów obrotowych,
co oznacza, że są wykorzystywane w działalności przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od dnia
bilansowego. Do aktywów trwałych zaliczamy: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne,
długoterminowe aktywa finansowe, środki trwałe w budowie. Zadaniem kont zespołu „0” jest
odzwierciedlenie
wartości
początkowej
i korygujących ją odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych oraz odpisów aktualizujących wartości
poszczególnych grup składników aktywów trwałych, ich stanów, przychodów i rozchodów.
Konta zespołu „0” przeznaczone są do ewidencji:
 środków trwałych,
 wartości niematerialnych i prawnych,
 długoterminowych aktywów finansowych,
 środków trwałych w budowie,
 umorzenia środków trwałych,
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umorzenia wartości niematerialnych i prawnych,
odpisów aktualizujących wartość środków trwałych,
odpisów aktualizujących wartość wartości niematerialnych i prawnych,
odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych,
pozabilansowych składników majątku trwałego.

Środki trwałe
Definicje
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie użyteczności
powyżej jednego roku, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Przy
wprowadzeniu środków trwałych do ksiąg i ujęcia w bilansie nie jest konieczne, aby środki trwałe
stanowiły własność lub współwłasność. Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy
najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, zalicza się do aktywów trwałych jednej ze
stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości.
Środki trwałe dzielą się na 10 grup:
0) grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów,
1) budynki i lokale, w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub
użytkowego,
2) obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
3) kotły i maszyny energetyczne,
4) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
5) specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
6) urządzenia techniczne,
7) środki transportu,
8) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
9) inwentarz żywy.
Dokumentami ewidencjonującymi stan i ruch środków trwałych są:
 dowody OT – przyjęcie środka trwałego,
 dowody OR – przyjęcie do kapitalnego remontu,
 dowody PT – przekazanie środka trwałego,
 dowody LT – likwidacja środka trwałego,
 dowody MT – zmiana miejsca użytkowania.
Dla poszczególnych momentów zmian przyjmuje się następujące daty:
 przyjęcie środka trwałego w budowie – datę zakończenia środka trwałego w budowie, tzn.
protokolarnego przyjęcia środka do użytkowania. Jeżeli faktyczne przyjęcie do użytkowania
nastąpiło wcześniej od przyjęcia protokolarnego, za datę przyjęcia środka trwałego do
ewidencji uważa się datę przyjęcia protokolarnego,
 przyjęcie środka z bezpośredniego zakupu – datę przyjęcia do eksploatacji,
 likwidacja – datę zatwierdzenia protokołu likwidacji przez kierownika jednostki,
 nieodpłatne przyjęcie lub przekazanie – datę sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego,
 przeszacowanie – datę urzędowej aktualizacji wyceny środków trwałych określoną w
przepisach,
 aktualizacja – datę dokonania odpisu aktualizującego,
 ujawnienie niedoboru lub nadwyżki – datę ujawnienia różnicy inwentaryzacyjnej
wynikającej
z protokołu komisji,
 sprzedaż – datę dokonania sprzedaży,
 zmiana miejsca użytkowania – datę protokołu odbioru przez nowego użytkownika.
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Wycena
A. W ciągu roku obrotowego środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia, zgodnie z postanowieniami art. 31 ust. 1 UoR. Przy czym cena nabycia obejmuje
cenę zakupu powiększoną o cło – w przypadku nabycia środka trwałego z importu – oraz o nie
podlegający odliczeniu podatek akcyzowy, pomniejszoną o rabaty i opust. Natomiast koszt
wytworzenia środka trwałego obejmuje koszty bezpośrednio wpływające na jego wartość oraz
uzasadnioną cześć kosztów pośrednich. Ponadto, wartość początkową środka trwałego
powiększają koszty jego ulepszenia polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub
rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia
przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem
używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego
środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Dodatkowo cenę nabycia oraz koszt
wytworzenia zwiększają koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych na zakup rzeczowych aktywów
trwałych (art. 28 ust. 8 UoR) do czasu ich oddania do użytkowania, takie jak:
 prowizje od kredytów i pożyczek,
 odsetki od kredytów i pożyczek,
 różnice kursowe od pożyczek i kredytów zarówno dodatnie, jak i ujemne.
W przypadku nabycia nieodpłatnego – np. w wyniku darowizny – wycena w ciągu roku obrotowego
następuje według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego.
B. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub
wartości przeszacowanej, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Amortyzacja
Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego
rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Okres amortyzacji podlega
okresowej weryfikacji. Z przeprowadzonej weryfikacji sporządza się protokół, który zatwierdza
kierownik jednostki. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po
miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji.
Uznając za ekonomicznie uzasadnione, stawki amortyzacyjne mogą być podwyższane lub obniżane. W
tym celu kierownik jednostki podejmuje stosowne zarządzenie stanowiące uzupełnienie zarządzenia
wprowadzającego zasady rachunkowości.
Ustala się podstawowe wysokości stawek amortyzacyjnych dla wszystkich grup środków trwałych (za
wyjątkiem gruntów) na poziomie stawek zamieszczonych w załączniku do ustaw o podatku
dochodowym. Stawki, okres i metody amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do
ewidencji.
Przy ustalaniu stawki amortyzacyjnej środków trwałych bierze się pod uwagę:
 liczbę zmian, na których pracuje dany środek trwały,
 tempo postępu techniczno-ekonomicznego,
 wydajność środka trwałego mierzoną liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych
produktów albo innym stosownym miernikiem,
 prawne lub inne ograniczenia czasu używania,
 przewidywaną przy likwidacji cenę sprzedaży istotnej pozostałości po środku trwałym – tzw.
wartość krańcową.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się:
a) w równych ratach co miesiąc lub
b) w równych ratach co kwartał,
c) jednorazowo.
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Za środek trwały obligatoryjnie uznajemy urządzenie, pojazd itp. o wartości powyżej 3500 zł.
Wyposażenie równe co najmniej kwocie 1500 zł powinno być zaewidencjonowane na koncie zespołu
4-wyposażenie.
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości
Odpisu aktualizującego powodującego możliwość zwiększenia wartości środka trwałego dokonuje się
jedynie na podstawie odrębnego rozporządzenia Ministra Finansów. W przypadku kiedy środek trwały
przestanie być kontrolowany przez jednostkę z powodu jego planowanej likwidacji lub gdy nie przynosi
spodziewanych efektów ekonomicznych, a także w przypadku zmiany technologii, ma miejsce trwała
utrata wartości.
W takim przypadku dokonuje się odpisu aktualizującego. O jego wysokości decyduje kierownik
jednostki, jednak nie może być ona niższa od ceny sprzedaży netto tego środka trwałego. W przypadku
braku informacji co do ceny sprzedaży, należy zastosować wycenę według wartości godziwej. W
sytuacji gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, dokonuje
się przywrócenia wartości pierwotnej środka trwałego. Odpisów aktualizujących dokonuje się w
korespondencji z kontem pozostałych kosztów operacyjnych.
Wartości niematerialne i prawne
Definicje
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych,
prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w
szczególności:
 autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
 prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
 know-how.
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy
najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, wartości niematerialne i prawne zalicza
się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 ust. 4
ustawy o rachunkowości. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość
firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.
Dokumentami ewidencjonującymi stan i ruch wartości niematerialnych i prawnych są:
 dowody OT – przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych,
 dowody LT – likwidacja wartości niematerialnych i prawnych.
Wycena
A. W ciągu roku obrotowego WNiP wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
Dodatkowo cenę nabycia oraz koszt wytworzenia zwiększają koszty obsługi zobowiązań
zaciągniętych na zakup wartości niematerialnych i prawnych, do czasu ich oddania do
użytkowania, takie jak:
 prowizje od kredytów i pożyczek,
 odsetki od kredytów i pożyczek,
 różnice kursowe od pożyczek i kredytów zarówno dodatnie, jak i ujemne.
W przypadku nabycia nieodpłatnego – np. w wyniku darowizny – wycena w ciągu roku obrotowego
następuje według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego. Z uwagi na fakt, że
w zakresie wartości niematerialnych i prawnych nie występują pojęcia ulepszenia, każde rozszerzenie
wartości niematerialnych i prawnych, jeśli nie ma związku z uzupełnieniem lub korektą, traktowane
jest jako osobny tytuł.
B. Na dzień bilansowy WNiP wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
uwzględniając odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
152

Dokument Informacyjny 7Levels S.A.

Amortyzacja
Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego
rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Okres amortyzacji podlega
okresowej
weryfikacji.
Z przeprowadzonej weryfikacji sporządza się protokół, który zatwierdza kierownik jednostki. Odpisów
amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość
niematerialna i prawna została wprowadzona do ewidencji.
Stawki, okres i metody amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia wartości niematerialnej i prawnej do
ewidencji.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się:
 w równych ratach co miesiąc,
 w równych ratach co kwartał,
 jednorazowo na koniec roku podatkowego – z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych dla
wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalana
jest w proporcji do okresu użytkowania w danym roku.
Dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej stosuje się odpis amortyzacyjny w
wysokości 100% od miesiąca wprowadzenia wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji/od
następnego miesiąca wprowadzenia wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji. Ustalona metoda
amortyzacji pozostaje niezmienna przez cały okres użytkowania wartości niematerialnej i prawnej. Dla
wartości niematerialnych i prawnych mają zastosowanie metody takie same, jak dla środków trwałych.
Za WNIP obligatoryjnie uznajemy program licencje itp. o wartości powyżej 3500 zł. Wyposażenie
równe co najmniej kwocie 1500 zł powinno być zaewidencjonowane na koncie zespołu 4-wyposażenie.
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości
Przyczyną trwałej utraty wartości niematerialnych i prawnych może być:
 zmiana technologii,
 przeznaczenie do likwidacji,
 wycofanie z użytkowania.
W takim przypadku dokonuje się odpisu aktualizującego. O jego wysokości decyduje kierownik
jednostki.
W sytuacji gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości,
dokonuje się przywrócenia wartości pierwotnej wartości niematerialnej i prawnej.
Inwestycje długoterminowe
Definicje
Inwestycje długoterminowe to takie aktywa trwałe, których okres dysponowania jest dłuższy niż 12
miesięcy. Są one nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, które wynikają z przyrostów ich
wartości w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. Zaliczamy do nich: udziały i akcje,
inwestycje w dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa itp.
Wycena
A. W ciągu roku obrotowego udziały w innych jednostkach, inne inwestycje długoterminowe, w
tym wartości niematerialne i prawne, wycenia się według ceny nabycia albo według ceny
zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji są nieistotne; pożyczki wycenia się według
wartości nominalnej; inwestycje długoterminowe w walutach obcych wycenia się po kursie
średnim NBP na dzień powstania.
B. Na dzień bilansowy inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia uwzględniając
odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej. Wartość aktywów finansowych w
walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez
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bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla
danej waluty przez NBP na dzień bilansowy. Jeśli bank, z którego usług korzysta jednostka nie
ustala kursu na dzień bilansowy, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez
jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ustalany przez NBP.
Odpisy aktualizujące wartość inwestycji długoterminowych
Służą do zmian wartości inwestycji długoterminowych spowodowanych trwałą utratą wartości,
przywróceniem utraconej wartości, przeszacowaniem do poziomu cen rynkowych. Przy
przekwalifikowaniu inwestycji długoterminowych w krótkoterminowe nadwyżkę z tytułu
przeszacowania odnosi się do kosztów lub przychodów finansowych.
Środki trwałe w budowie
Do wydatków związanych z ewidencją środków trwałych w budowie zalicza się koszty:
 nabycia gruntów i innych składników majątku trwałego oraz koszty ich budowy i montażu,
 opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy środków trwałych oraz z
tytułu uzyskanych lokalizacji pod budowę,
 odszkodowań za dostarczenie obiektów zastępczych i przesiedlenie osób z terenów zajętych
na potrzeby budowy środków trwałych,
 założenia stref ochronnych,
 założenia zieleni,
 napraw i remontów wykonanych przed przekazaniem środka trwałego do użytkowania,
 dokumentacji projektowej,
 badań geologicznych, geofizycznych oraz pomiarów geodezyjnych,
 przygotowania terenu pod budowę, w tym również koszty likwidacji pomniejszone
o koszty z likwidacji budynków i budowli zlikwidowanych w związku z wykonywaniem
nowych inwestycji oraz nieumorzonej wartości początkowej tych obiektów,
 robót niezbędnych do realizacji własnych nakładów wykonywanych w środkach trwałych
należących do innych osób prawnych lub fizycznych,
 nadzoru autorskiego, inwestorskiego i generalnego wykonawcy,
 prób montażowych, jeżeli należność za te czynności nie jest uwzględniona w cenie robót,
 ubezpieczeń majątkowych budowanych środków trwałych,
 odsetek, prowizji i różnic kursowych od kredytów i pożyczek za okres realizacji środków
trwałych
w budowie,
 inne, bezpośrednio związane ze środkami trwałymi w budowie.
Wycena
A. W ciągu roku obrotowego środki trwałe w budowie wyceniane są według rzeczywiście
poniesionych nakładów, uwzględniając koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich
sfinansowania oraz ewentualne różnice kursowe.
B. Na dzień bilansowy środki trwałe w budowie wyceniane są według rzeczywiście poniesionych
nakładów, uwzględniając koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania oraz
ewentualne różnice kursowe pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Głównym powodem do dokonania odpisów jest prawdopodobieństwo, iż budowany składnik aktywów
nie przyniesie w przyszłości korzyści. W wyniku ustania przyczyny powodującej utratę wartości środka
trwałego w budowie koryguje się wcześniej dokonany odpis.
ZESPÓŁ „1” ŚRODKI PIENIEŻNE, RACHUNKI BANKOWE ORAZ INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA
FINANSOWE
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
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Wycena i klasyfikacja zdarzeń
Krajowe środki pieniężne (gotówka i środki zgromadzone na rachunkach bankowych) wykazuje się w
ich wartości nominalnej (odsetki od środków na rachunkach bankowych dopisuje się do stanu
rachunku, drugostronnie ujęte jako przychody finansowe; z wyjątkiem odsetek od środków ZFŚS, które
naliczone przez bank zwiększają ten fundusz).
Weksle obce ujmuje się w księgach rachunkowych w ich wartości nominalnej, różnice z dyskonta
odnosi się na przychody finansowe w momencie przyjęcia dokumentów.
Waluty obce na rachunku bankowym wycenia się: wpływy – po kursie kupna z dnia wpływu banku
prowadzącego rachunek, rozchody – według kursu sprzedaży tego banku. Na dzień bilansowy waluty
obce na rachunkach bankowych wycenia się według kursu kupna banku prowadzącego rachunek, nie
wyższym od kursu średniego ustalonego przez NBP na ten dzień. Te same zasady stosuje się do walut
obcych w kasie jednostki.
Wykorzystane kredyty bankowe ujmuje się w ich wartości nominalnej i wycenia się według kursu
sprzedaży
z dnia wykorzystania kredytu banku obsługującego jednostkę. Na dzień bilansowy niespłacone kredyty
w walutach obcych wycenia się po kursie sprzedaży stosowanym przez bank obsługujący jednostkę,
nie niższym od kursu średniego ustalonego przez NBP na dzień poprzedni.
Różnice kursowe z tytułu wyceny walut w ciągu roku obrotowego, jak i na dzień bilansowy, zalicza się
odpowiednio do przychodów (dodatnie) lub do kosztów (ujemne) finansowych.
Wartość nabytych lub powstałych w ciągu roku obrotowego krótkoterminowych aktywów finansowych
ujmuje się w księgach rachunkowych:
 według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji
są nieistotne,
 według ceny rynkowej.
W pierwszym przypadku – nie rzadziej niż na dzień bilansowy – wycenia się je według cen nabycia
(względnie zakupu) nie wyższych od cen rynkowych albo według cen rynkowych. Jeżeli cena rynkowa
jest niższa od ceny nabycia (zakupu), to różnicę tę odpisuje się w koszty finansowe. W sytuacji gdy
cena nabycia jest niższa od ceny rynkowej, to nie podlegają one przecenie.
W drugim przypadku, gdy wycena krótkoterminowych aktywów finansowych następuje po cenach
rynkowych, to różnice spowodowane spadkiem lub wzrostem ich wartości w stosunku do ceny nabycia
zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
Jeżeli aktywa finansowe zostały nabyte za waluty obce, wówczas ujmuje się je w księgach pod datą ich
zakupu, po kursie średnim ustalonym przez NBP na dzień poprzedni. Na dzień bilansowy aktywa
finansowe w walutach obcych wycenia się po kursie kupna banku, z którego usług korzysta jednostka,
nie wyższym niż kurs średni ustalony przez NBP na dzień poprzedni. Różnice kursowe z wyceny na
poziomie cen rynkowych zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych.
Jeżeli wycena krótkoterminowych aktywów finansowych następuje po cenie nabycia nie wyższej od
ceny rynkowej, to różnice kursowe zalicza się do kosztów finansowych.
ZESPÓŁ „2” ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA
Konta zespołu „2” Rozrachunki i roszczenia służą do ewidencji wszelkich krajowych i zagranicznych
rozrachunków i roszczeń. Ponadto, konta zespołu „2” służą do ewidencji rozliczeń wynagrodzeń,
rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i
roszczeniami spornymi, rozrachunkami z urzędem skarbowym z tytułu podatków oraz ZUS.
Wycena
A. W ciągu roku obrotowego bieżąca wycena operacji gospodarczych rozrachunkowych,
polegających na imporcie lub eksporcie towarów, materiałów, dóbr inwestycyjnych, następuje
po kursie z dokumentu SAD lub z innego wiążącego jednostkę dokumentu. W pozostałych
przypadkach (np. zakup lub sprzedaż usług) wycena następuje według średniego kursu NBP.
Operacje
sprzedaży
i
kupna
walut
obcych
oraz
wpływy
i rozchody walut obcych w wyniku spłaty należności lub zobowiązań w ciągu roku wycenia się
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odpowiednio według kursu kupna lub sprzedaży walut stosowanego przez bank, z którego usług
korzysta jednostka.
Jeżeli przedmiotem zakupu lub sprzedaży jest usługa nieprzechodząca odprawy celnej, wówczas
stosuje się kurs średni ustalony przez NBP dla danej waluty obcej z dnia poprzedzającego operację.
Za datę wykonania usługi uważa się datę stwierdzającą moment wykonania usługi, datę przekroczenia
granicy.
B. Na dzień bilansowy operacje gospodarcze rozrachunkowe wycenia się w kwocie wymagającej
zapłaty
z uwzględnieniem zasady ostrożności. Zasadę tę stosuje się do wyceny rozrachunków również i
w ciągu roku w wyniku systematycznej analizy sald, uwzględniając odsetki umowne lub
ustawowe.
Na dzień bilansowy należności w walutach obcych wycenia się według kursu kupna stosowanego w tym
dniu przez bank, z którego usług jednostka korzysta, nie wyższym od kursu średniego ustalonego dla
danej waluty na dzień poprzedzający przez NBP.
Na dzień bilansowy zobowiązania w walutach obcych wycenia się według kursu sprzedaży stosowanego
w tym dniu przez bank, z którego usług jednostka korzysta, nie niższym od kursu średniego ustalonego
dla danej waluty na ten dzień poprzedzający NBP.
Różnice kursowe ustalone w trakcie roku lub na moment bilansowy odnosi się na koszty lub przychody
finansowe.
Odpisy aktualizujące należności
Kierownik jednostki podejmuje decyzję, o wysokości odpisu po zapoznaniu się ze stanem spraw i
możliwością płatniczą dłużnika.
Odpisów aktualizujących dokonuje się na należności, których ściągalność jest wątpliwa.
Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa
ich zapłaty stosując następujące zasady:
 co najmniej w wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem
należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu
upadłościowym, od należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan
upadłości,
 w pełnej wysokości należności, od należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku
o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów
postępowania upadłościowego,
 co najmniej do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, od
należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według
oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest
prawdopodobna,
 w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, od należności stanowiących
równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio
dokonano odpisu aktualizującego,
 w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne
należności od należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu
prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej
działalności lub strukturą odbiorców.
Odpisane należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio
odpisy aktualizujące ich wartość zaliczając je w części dotyczącej odsetek do kosztów finansowych, a w
pozostałych przypadkach – do pozostałych kosztów operacyjnych. W przypadku ustania przyczyny, dla
której dokonano odpisu aktualizującego wartość należności dokonuje się odpisu odwrotnego
przywracając tym samym ich pierwotną wartość.
ZESPÓŁ „4” KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW
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Konta zespołu „4” służą do ewidencji kosztów prostych z podziałem według ich rodzajów. Za koszty
proste uważa się ogół poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów materialnych i
niematerialnych niedających się rozłożyć na elementy składowe z punktu widzenia jednostki, bez
względu na to, jakiego okresu dotyczą.
Konto Amortyzacja
Konto Amortyzacja służy do ewidencji kosztów amortyzacji zarówno środków trwałych, jak i wartości
niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w działalności operacyjnej.
W ciągu roku konto wykazuje saldo WN, które z końcem roku obrotowego przenosi się na konto Wynik
finansowy.
Ewidencja analityczna do konta Amortyzacja zapewnia podział na poszczególne tytuły poniesionych
kosztów, takie jak:
 amortyzacja środków trwałych amortyzowanych w czasie,
 amortyzacja środków trwałych dokonywana jednorazowo,
 amortyzacja środków trwałych przyjętych w leasing operacyjny,
 amortyzacja środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu finansowego,
 amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych,
 amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów.
Konto Zużycie materiałów i energii
Konto służy do ewidencji kosztów zużytych materiałów i energii po uwzględnieniu zwrotów i
materiałów niezużytych.
Na koncie ujmuje się również:
 wartość materiałów i opakowań przekazanych do produkcji,
 energię cieplną, elektryczną, zużycie wody,
 zużycie paliwa,
 zużycie części zamiennych maszyn i urządzeń.
Konto Usługi obce
Konto służy do ewidencji rzeczywistych kosztów usług obcych, a w szczególności:
 usług transportowych,
 usług remontowych,
 usług prawnych,
 usług księgowych,
 usług projektowo-programowych dotyczących automatycznego przetwarzania informacji,
 opłat leasingowych,
 opłat telekomunikacyjnych, kosztów opłat pocztowych, tj. opłaty za rozmowy telefoniczne,
telegramy, telefaksy, dalekopisy, zakupy znaczków pocztowych, koszty podłączenia do sieci
telefonicznej,
 utrzymania i eksploatacji osobowych samochodów służbowych,
 innych kosztów administracyjnych,
 kosztów usług bankowych,
 kosztów wynajmu maszyn i urządzeń,
 kosztów sprzątania pomieszczeń, mycia okien, dezynfekcji, deratyzacji,
 kosztów obróbki obcej,
 pozostałych kosztów.
Konto Podatki i opłaty
Na koncie księguje się podatki i opłaty obciążające koszty działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
Ewidencja analityczna do konta zapewnia podział miedzy innymi na:
 podatek od nieruchomości,
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podatek od środków transportowych,
opłaty na rzecz PFRON,
opłaty skarbowe, notarialne, sądowe,
opłaty na rzecz administracji centralnej i terenowej,
opłaty z tytułu ochrony środowiska,
podatek VAT nie podlegający odliczeniu,
inne.

Konto Wynagrodzenia
Konto Wynagrodzenia służy do ewidencji wypłaconych wynagrodzeń zaliczanych w koszty jednostki
oraz wszelkiego rodzaju wypłat pieniężnych lub świadczeń w naturze zaliczanych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, do wynagrodzeń.
Ewidencja analityczna do konta zapewnia podział poniesionych kosztów na poszczególne tytuły, takie
jak:
 wynagrodzenia osobowe,
 wynagrodzenia bezosobowe,
 zasiłek chorobowy wypłacany przez zakład pracy,
 ekwiwalent za urlop.
Konto Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Konto służy do ewidencji innych niż wynagrodzenia kosztów ponoszonych na rzecz pracowników, do
których zalicza się:
 składki z tytułu ubezpieczenia społecznego w części obciążającej pracodawcę,
 składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,
 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 odzież ochronną i roboczą,
 koszty szkolenia pracowników,
 inne wydatki na rzecz pracowników.
 koszty propagowania sprzedaży produktów (ogłoszeń prasowych, radiowo-telewizyjnych,
zdjęć, afiszy),
 koszty udziału w krajowych i zagranicznych imprezach reklamowych (targach, wystawach,
giełdach, konferencjach, pokazach) i opłaty za uczestnictwo w tych imprezach oraz koszty
urządzenia i obsługi stoisk wystawowych,
 koszty wyjazdu pracowników w związku z reklamą produktów.
Konto Pozostałe koszty
Konto służy do ewidencji kosztów według rodzajów nieujętych na innych kontach zespołu „4”,
a w szczególności koszty ubezpieczeń majątkowych.
ZESPÓŁ „6”
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Konto to służy do rozliczania kosztów pomiędzy różnymi okresami sprawozdawczymi w celu
zapewnienia zasady współmierności kosztów z osiąganymi przychodami.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są wówczas, jeżeli poniesione przez
jednostkę koszty w danym okresie sprawozdawczym dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i
dopiero w przyszłości będą pomniejszały wynik finansowy.
Rozliczenia międzyokresowe bierne ujmowane są w księgach w wysokości prawdopodobnych
zobowiązań przypadających na dany okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń
wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a kwotę zobowiązania można
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oszacować w sposób wiarygodny, a także w przypadku obowiązku wykonania, związanych z bieżącą
działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować mimo,
że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi
za sprzedane produkty długotrwałego użytku.
Zobowiązania ujęte, jako bierne rozliczenia międzyokresowe zmniejszają koszty okresu
sprawozdawczego,
w którym stwierdzono, że zobowiązania te nie powstały.
Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do
upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony
charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady ostrożności.
Ewidencja analityczna zapewnia podział na długo- i krótkoterminowe rozliczenia kosztów oraz według
tytułów kosztów. Za kryterium podziału przyjmuje się w przypadku rozliczania do 12 miesięcy po dniu
bilansowym – do krótkoterminowych, a w pozostałych przypadkach– do długoterminowych.
Wycena
Zarówno czynne, jak i bierne, rozliczenia międzyokresowe winny być rozliczane z zachowaniem zasady
ostrożności.
A. W ciągu roku obrotowego wycenia się je w wysokości poniesionych kosztów, które dotyczą
przyszłych okresów sprawozdawczych.
B. Na dzień bilansowy wycenia się je w wysokości poniesionych kosztów, które dotyczą przyszłych
okresów sprawozdawczych, pomniejszonych o odpisy aktualizujące.
ZESPÓŁ „7” PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z ICH OSIĄGNIĘCIEM
Konta zespołu „7” służą do ewidencji:
 przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży:
 usług,
 towarów,
 materiałów,
 składników majątkowych,
 kosztów i przychodów z operacji finansowych,
 pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,
 strat i zysków nadzwyczajnych,
 kosztów wytworzenia świadczeń na własne potrzeby.
Konto Koszty operacji finansowych
Konto służy do ewidencji kosztów operacji finansowych, a w szczególności:
 odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek,
 nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi przy wycenie ewidencyjnej i bilansowej
należności i zobowiązań, środków pieniężnych i inwestycji w walucie obcej,
 wartości księgowej wniesionego aportu,
 rat kredytu leasingowego przypadających na bieżący okres sprawozdawczy,
 odpisów aktualizujących wartość inwestycji,
 odpisanych, udzielonych pożyczek i należności z tytułu odsetek uznanych za przedawnione,
nieściągalne, umorzone,
 pokrycia strat w innych jednostkach, których jednostka jest udziałowcem,
 różnic między wartością sprzedażną a kwotą, według której następuje wykup własnych
obligacji,
 wartości nabycia lub zakupu sprzedanych udziałów,
 wartości nabycia lub zakupu sprzedanych papierów wartościowych,
 potrąconego dyskonta,
 aktualizacji wyceny posiadanych udziałów,
159

Dokument Informacyjny 7Levels S.A.

 aktualizacji wyceny posiadanych papierów wartościowych.
W ciągu roku konto wykazuje saldo WN, które pod datą zamknięcia ksiąg rachunkowych przenosi się
na konto Wynik finansowy.
Konto Przychody z operacji finansowych
Konto służy do ewidencji przychodów z operacji finansowych, a w szczególności:
 posiadania udziałów w innych jednostkach (dywidendy),
 posiadania papierów wartościowych (odsetki),
 sprzedaży udziałów,
 sprzedaży papierów wartościowych,
 odsetek od udzielonych pożyczek,
 odsetek od należności, w tym także za zwłokę w zapłacie,
 odsetek od lokat,
 odsetek od środków na rachunkach bankowych, z wyjątkiem odsetek od środków
zakładowych funduszy świadczeń socjalnych,
 otrzymanego dyskonta,
 dodatnich różnic kursowych,
 rozwiązania zbędnych rezerw służących aktualizacji wyceny udziałów i długoterminowych
papierów wartościowych,
 aktualizacji wyceny posiadanych udziałów,
 aktualizacji wyceny posiadanych papierów wartościowych.
Konto Pozostałe koszty operacyjne
Konto służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością operacyjną jednostki,
a w szczególności:
 likwidacji lub nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, z wyjątkiem
likwidacji zorganizowanej części jednostki,
 odpisania inwestycji, która nie dała zamierzonego efektu gospodarczego,
 likwidacji lub nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i
prawnych,
 odpisów z tytułu dodatniej wartości firmy,
 odpisania należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych,
 rozwiązania rezerw,
 odpisów aktualizujących wartość zapasów rzeczowych składników majątku obrotowego, w
tym zarówno z tytułu zastosowania zasad ostrożnej wyceny, z uwagi na nieprzewidzianą
utratę wartości użytkowej lub obniżkę cen rynkowych, jak również z tytułu odpisania
zaniechanej lub niepodjętej produkcji, remontów, niedoborów, szkód, jeżeli nie stanowią one
korekty kosztów lub zdarzeń losowych,
 zapłaty odszkodowań, kar i grzywien,
 przekazania darowizn łącznie z VAT,
 przekazania dotacji, subwencji i dopłat na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków
trwałych albo wykonanie prac rozwojowych.
W ciągu roku konto wykazuje saldo WN, które pod datą zamknięcia ksiąg rachunkowych przenosi się
na konto Wynik finansowy.
Konto Pozostałe przychody operacyjne
Konto służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością operacyjną
jednostki,
a w szczególności:
 przychodów ze sprzedaży środków trwałych, z wyjątkiem sprzedaży lub likwidacji
zorganizowanej części jednostki,
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przychodów ze sprzedaży środków trwałych w budowie,
przychodów ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych,
odpisów z tytułu ujemnej wartości firmy,
odpisów zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych,
utworzenia rezerw,
odpisów aktualizujących wartość zapasów rzeczowych składników majątku obrotowego, w
tym zarówno z tytułu zastosowania zasad ostrożnej wyceny z uwagi na nieprzewidziany
wzrost wartości użytkowej lub podwyżki cen rynkowych, jak również z tytułu nadwyżek, jeżeli
nie stanowią one korekty kosztów lub zdarzeń losowych,
otrzymanych odszkodowań, kar i grzywien,
otrzymanych darowizn,
otrzymanych dotacji, subwencji i dopłat na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków
trwałych albo wykonanie prac rozwojowych.

Konto Zyski nadzwyczajne
Konto służy do ewidencji dodatnich skutków finansowych zdarzeń losowych trudnych do przewidzenia,
poza działalnością operacyjną, a w szczególności:
 otrzymanych od zakładów ubezpieczeń odszkodowań za straty w składnikach majątkowych
spowodowane zdarzeniami losowymi, takimi jak: powódź, pożar, kradzież z włamaniem,
huragan,
 przychodów ze sprzedaży jednostki gospodarczej lub zorganizowanej jej części.
Konto Straty nadzwyczajne
Konto służy do ewidencji ujemnych skutków finansowych zdarzeń losowych trudnych do przewidzenia,
poza działalnością operacyjną, a w szczególności:
 kosztów usuwania skutków zdarzeń losowych nieobjętych odszkodowaniem,
 niedoborów i szkód w majątku z przyczyn losowych,
 usług obcych i własnych związanych z usuwaniem skutków zdarzeń losowych.
ZESPÓŁ „8” KAPITAŁY (FUNDUSZE), FUNDUSZE SPECJALNE, REZERWY I WYNIK FINANSOWY
Konta zespołu „8” przeznaczone są do ewidencji:
 kapitałów (funduszy) zasadniczych,
 kapitałów (funduszy) specjalnych,
 ustalania wyniku finansowego,
 rozliczenia wyniku finansowego,
 rezerw,
 przychodów przyszłych okresów,
 ewidencji zysków i strat nadzwyczajnych.
Kapitał (fundusz) zakładowy
Konto Kapitał (fundusz) zakładowy
Konto Kapitał (fundusz) zakładowy służy do ewidencji zmian z tytułu zwiększeń i zmniejszeń
dotyczących kapitału (funduszu) podstawowego jednostki.
Wycena
A. W ciągu roku obrotowego wycenia się kapitał (fundusz) zakładowy, jak również należne wpłaty
na poczet kapitału, w wysokości określonej w umowie i wpisanej do odpowiedniego rejestru.
B. Na dzień bilansowy kapitał (fundusz) zakładowy wycenia się w wartości nominalnej.
Kapitał (fundusz) zapasowy
Konto Kapitał (fundusz) zapasowy
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Konto Kapitał (fundusz) zapasowy służy do ewidencji zmian w zakresie kapitału (funduszu) tworzonego
z odpisów z zysku lub innych tytułów, np. dopłat do kapitału.
Wycena
A. W ciągu roku obrotowego wycenia się:
 kapitał (fundusz) zapasowy tworzony z zysku po opodatkowaniu w wysokości wynikającej z
uchwał,
 kapitał zapasowy (agio) w wysokości nadwyżki wartości emisyjnej nad nominalną wartością
akcji, pomniejszonej o koszty emisji.
B. Na dzień bilansowy kapitał (fundusz) zapasowy wycenia się w wartości nominalnej.
Kapitał (fundusz) rezerwowy
Konto Kapitał (fundusz) rezerwowy
Konto Kapitał (fundusz) rezerwowy służy do ewidencji zmian w zakresie kapitału (funduszu)
rezerwowego.
Analityka zapewnia podział co najmniej na:
1) kapitał rezerwowy tworzony w spółkach akcyjnych,
2) kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych
przepisów,
3) kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych.
Saldo Ma konta wyraża stan kapitału (funduszu) rezerwowego na koniec okresu sprawozdawczego.
Wycena
A. W ciągu roku obrotowego wycenia się:
 kapitał (fundusz) rezerwowy tworzony w spółkach akcyjnych – w wysokości wynikającej z
podjętych uchwał,
 kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie
odrębnych przepisów – w wartości netto przeszacowania środków trwałych dokonanego
zgodnie z odrębnymi przepisami,
 kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych– w
wysokości wzrostu wartości rynkowej ponad wartość w cenie nabycia.
B. Na dzień bilansowy wycenia się:
 kapitał rezerwowy tworzony w spółkach akcyjnych – w wartości nominalnej,
 kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie
odrębnych przepisów – w wartości netto przeszacowania środków trwałych dokonanego
zgodnie z odrębnymi przepisami,
 kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych– w
wysokości wzrostu wartości rynkowej ponad wartość w cenie nabycia.
Pozostałe kapitały
Konto Pozostałe kapitały (fundusze)
Konto Pozostałe kapitały (fundusze) służy do ewidencji zmian w zakresie pozostałych kapitałów i
funduszy niewymienionych wyżej. Analityka zapewnia podział co najmniej na tytuły pozostałych
kapitałów (funduszy).
Saldo Ma konta wyraża stan kapitału (funduszu) pozostałego na koniec okresu sprawozdawczego.
Wycena
A. W ciągu roku obrotowego pozostałe kapitały (fundusze) wycenia się w wysokości wynikającej z
podjętych uchwał.
B. Na dzień bilansowy pozostałe kapitały (fundusze) wycenia się w wartości nominalnej.
Rozliczenie wyniku finansowego
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Konta służą do ewidencji zmian w zakresie wyniku roku z lat ubiegłych, jak i roku bieżącego, a także do
ujęcia skutków tzw. błędów podstawowych.
Wycena
A. W ciągu roku obrotowego rozliczenie wyniku finansowego wycenia się w wysokości wynikającej
z rachunku zysków i strat.
B. Na dzień bilansowy rozliczenie wyniku finansowego wycenia się w wysokości wynikającej z
rachunku zysków i strat.
Analityka zapewnia podział co najmniej na poszczególne tytuły. Konto może wyrażać saldo WN –
oznaczające niepokrytą stratę lub saldo Ma – wyrażające niepodzielony zysk z lat ubiegłych.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Konto Rozliczenie międzyokresowe przychodów
Konto służy do rozliczania przychodów w czasie, w szczególności obejmujących:
1) równowartości otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń,
których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
2) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w
tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych
ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych,
3) ujemną wartość firmy.
Wycena
A. W ciągu roku obrotowego rozliczenia międzyokresowe przychodów wycenia się w wartości
nominalnej.
B. Na dzień bilansowy rozliczenia międzyokresowe przychodów wycenia się w wartości
nominalnej.
Rezerwa na zobowiązania
Konto Rezerwa na zobowiązania
Konto służy do ewidencji zmian w zakresie rezerw na zobowiązania.
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania,
których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na:
 straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń,
operacji kredytowych,
 skutki toczącego się postępowania sądowego,
 rezerwy na urlopy,
 rezerwy na odprawy emerytalne,
 rezerwy na nagrody jubileuszowe,
 przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie
wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość
tych przyszłych zobowiązań.
Zasady ustalania, wyceny i sposób rozliczenia rezerw na zobowiązania jednostki ustalają indywidualnie.
Wycena
A. W ciągu roku obrotowego rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej wiarygodnie
wartości.
B. Na dzień bilansowy rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej wiarygodnie wartości.
Analityka zapewnia podział na poszczególne tytuły, które stanowiły podstawę do utworzenia rezerwy.
Konto Rozliczenie wyniku finansowego
Konto służy do ewidencji rozliczenia wyniku finansowego za rok bieżący.
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Przeniesienie wyniku finansowego netto ustalonego na koncie 860 następuje po zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego przez organ do tego upoważniony.
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
Konto Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
Konto Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego służy do ewidencji podatku dochodowego od
osób prawnych zarówno w części dotyczącej bieżącego okresu, jak i części odroczonej, oraz innych
obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego.
Ewidencja analityczna zapewnia podział na:
1) podatek dochodowy bieżący,
2) pozostałe obowiązkowe obciążenia.
Zmiany zasad rachunkowości
W IV kwartale 2017 roku nie wystąpiły zmiany stosowanych zasad rachunkowości.
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3. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
3.1. Bilans jednostkowy spółki 7Levels S.A.
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3.2. Rachunek zysków i strat Spółki 7Levels S.A.– wariant porównawczy
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3.3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Za
okres Za
okres Za
okres Za
okres
01.01.201701.01.201601.10.201701.10.201631.12.2017
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2016

LP.

TYTUŁ

I.

Kapitał własny
okresu (BO)

355 727,78

120 410,71

1 328 658,35

190 403,57

I.a

Kapitał własny na początek
355 727,78
okresu (BO), po korektach

120 410,71

1 328 658,35

190 403,57

II.

Kapitał własny na koniec okresu
2 365 590,01
(BZ)

355 727,78

2 365 590,01

355 727,78

III.

Kapitał własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku 2 365 590,01
(pokrycia straty)

355 727,78

2 365 590,01

355 727,78

na

początek

3.4. Rachunek przepływów pieniężnych
Za
okres Za
okres Za
okres Za
okres
01.01.201701.01.2016- 01.10.201701.10.201631.12.2017
31.12.2016 31.12.2017
31.12.2016

LP.

TYTUŁ

A

Przepływy środków pieniężnych
z działalności operacyjnej

I

Zysk (strata) netto

II

Korekty razem

III

Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej

B

Przepływy środków pieniężnych
z działalności inwestycyjnej

I

-1 192 190,58

75 317,07

-464 121,15

5 324,21

110 060,91

-87 050,53

34 176,53

-11 532,37

-1 082 129,67

-11 733,46

-429 944,62

-6 208,16

Wpływy

0,00

0,00

0,00

0,00

II

Wydatki

4 396,96

65 000,00

4 396,96

65 000,00

III

Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej

-4 396,96

-65 000,00

-4 396,96

-65 000,00

C

Przepływy środków pieniężnych
z działalności finansowej

I

Wpływy

3 202 052,81

160 000,00

1 501 052,81

160 000,00

II

Wydatki

0,00

0,00

0,00

0,00

III

Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej

3 202 052,81

160 000,00

1 501 052,81

160 000,00

D

Przepływy

2 115 526,18

83 266,54

1 066 711,23

88 791,84

pieniężne

netto,
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razem
E

Bilansowa zmiana stanu środków
pieniężnych, w tym:

2 115 526,18

83 266,54

1 066 711,23

88 791,84

F

Środki pieniężne na początek
okresu

108 022,49

24 755,95

1 156 837,44

19 230,65

G

Środki pieniężne
okresu

2 223 548,67

108 022,49

2 223 548,67

108 022,49

na

koniec

4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta w IV kwartale 2017 roku, wraz
z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających
wpływ na osiągnięte wyniki
W IV kwartale 2017 r. Emitent rozpoczął prace nad kolejnym projektem platformowej gry akcji
wykorzystującej innowacyjne możliwości technologiczne konsoli Nintendo Switch oraz zapewniającej
dłuższy czas rozgrywki niż w „Castle of Heart” (szacowany aktualnie na 7-10 godzin). Gra będzie
dostępna wyłącznie na konsole Nintendo Switch, a jej premiera jest przewidziana na 2019 r.
W dniu 22 grudnia 2017 r. zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji serii C. Wskazana emisja miała miejsce w III kwartale 2017 r.
W IV kwartale Spółka wypracowała r/r znacząco niższe przychody netto oraz wzrost kosztów
operacyjnych, a w konsekwencji stratę netto. Niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego
wyniki finansowe są efektem w pełni kontrolowanego przez Spółkę procesu zmiany modelu
biznesowego. Spółka dotychczas zajmowała się działalnością na zlecenie dla innych firm z branży gier
wideo, natomiast obecnie intensyfikuje prace nad własnymi projektami, w tym nad pierwszą produkcją
gry – Castle of Hyeart. Na dzień sporządzenia raportu Spółka nie osiąga jeszcze przychodów z tytułu
gry – jej sprzedaż planowana jest na marzec 2018 roku.
5. Stan możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników finansowych w świetle wyników
zaprezentowanych w raporcie kwartalnym
Nie dotyczy. Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych.
6. Stan realizacji działań i inwestycji emitenta wskazanych w dokumencie informacyjnym
Nie dotyczy.
7. Informacje na temat podejmowanych przez Emitenta inicjatyw, nastawionych na wprowadzenie
rozwiązań innowacyjnych, w okresie objętym raportem
W IV kwartale rozpoczęto prace nad nowym projektem w związku z czym Emitent prowadzi badania
nad opracowaniem systemu sterowania przy wykorzystaniu innowacyjnych kontrolerów Nintendo JoyCon. Łączą one kilka technologii wykorzystujących zaawansowane czujniki (m.in. ruchu, przyspieszenia,
zbliżeniowe).
8. Opis organizacji grupy kapitałowej
Nie dotyczy. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.
9. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień
sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu
Lp.

Akcjonariusz

Liczba akcji

% akcji
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1.

Venture FIZ

150 000

28,57%

150 000

28,57%

2.

Paweł Biela

145 250

27,67%

145 250

27,67%

3.

OU Blite Fund

98 000

18,67%

98 000

18,67%

4.

Krzysztof Król

96 250

18,33%

96 250

18,33%

5.

Pozostali

35 500

5,43%

35 500

5,43%

SUMA

525 000

100%

525 000

100%

osób

zatrudnionych

10.
Informacja
dotycząca
w przeliczeniu na pełne etaty

liczby

przez

Emitenta,

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Emitent zatrudniał w oparciu o stosunek pracy 6,5 osoby (w
przeliczeniu na pełne etaty) oraz 4 osoby w oparciu o umowy cywilnoprawne.
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Dane finansowe Emitenta za I kwartał 2018 r.
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Komentarz do danych finansowych za I kwartał 2018 r.
Znaczny wzrost przychodów netto w I kwartale 2018 r. (281.588,38 zł) w stosunku do 2017 r.
(162.848,90 zł) wynika z rozpoczęcia w dniu 23 marca 2018 r. sprzedaży autorskiej gry Emitenta pod
tytułem „Castle of Heart”.
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Załączniki
Aktualny odpis z rejestru KRS
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Treść Statutu Spółki
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
(tekst jednolity)
I. SPOSÓB POWSTANIA, FIRMA, SIEDZIBA
§1
1. 7LEVELS Spółka Akcyjna (zwana dalej „Spółką”) powstała w wyniku przekształcenia spółki 7LEVELS spółka
z o.o. z siedzibą w Krakowie.
2. Akcje Spółki zostały objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej.
§2
1. Spółka prowadzi działalność pod firmą 7LEVELS Spółka Akcyjna.
2. Siedzibą Spółki jest Kraków.
3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Polsce i za granicą oraz tworzyć spółki i
przystępować do spółek z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich
dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
§3
1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
a) PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
b) PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
c) PKD 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
d) PKD 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
e) PKD 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;
f) PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn;
g) PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
h) PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
i) PKD 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
j) PKD 95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
k) PKD 95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
l) PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
m) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;
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n) PKD 6209.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
o) PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
p) PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
q) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;
r) PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
s) PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
t) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych;
u) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
v) PKD 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem;
w) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
x) PKD 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi;
y) PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
z) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność;
aa) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
bb) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne.
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia,
zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po
uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności
regulowanej.
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE
§4
1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 525.000,00 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na
525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden
złoty) każda, w tym:
a) 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od
A000001 do A350000,
b) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od
B000001 do B150000,
c) 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od
C00001 do numeru C25000.
2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przy przekształceniu spółki pod firmą 7LEVELS spółka z o.o. w
spółkę pod firmą 7LEVES Spółka Akcyjna.
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3. Wszystkie akcje serii B zostały objęte w zamian za wkład pieniężny. Wszystkie wyemitowane akcje serii C
zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
4. Akcje na okaziciela serii A o numerach od A000001 do A350000, akcje na okaziciela serii B o numerach
od B000001 do B150000, a także akcje na okaziciela serii C o numerach od C00001 do numeru C25000 są
akcjami zwykłymi.
5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
6. Akcje Spółki mogą podlegać umorzeniu dobrowolnemu, na zasadach określonych w kodeksie spółek
handlowych.
IV. OBLIGACJE
§5
Spółka może emitować obligacje.
V. ORGANY SPÓŁKI
§6
Organami Spółki są:
1) Zarząd,
2) Rada Nadzorcza,
3) Walne Zgromadzenie.
1. ZARZĄD
§7
1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 3 (trzech) Członków.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Rada Nadzorcza może odwołać danego członka Zarządu w przypadku, gdy członek Zarządu:
a)

rażąco zaniedbuje swoje obowiązki,

b)
dopuści się rażącego naruszenia lub celowego niewykonania przyjętych przez Walne Zgromadzenie
lub Radę Nadzorczą uchwał,
c)

dopuszcza się rażącego naruszania przyjętego w Spółce budżetu,

d)

rażąco naruszać będzie postanowienia statutu Spółki lub regulaminu Zarządu,

e)
rażąco naruszać będzie postanowienia znanych mu umów zawartych pomiędzy akcjonariuszami
Spółki, służących uregulowaniu zasad funkcjonowania Spółki.
5. Kadencja członków zarządu jest wspólna i nie może być dłuższa niż pięć lat.
§8
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
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2. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest
współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie.
§9
1. Uchwały Zarządu wymagają sprawy o charakterze wewnętrznym i organizacyjnym, przekraczające zakres
zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o
posiedzeniu Zarządu.
§ 10
1. Zarząd prowadzi działalność Spółki w oparciu o budżet, którego projekt sporządza Zarząd Spółki i
przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia na trzydzieści dni przed rozpoczęciem roku obrotowego,
którego dotyczy budżet, z zastrzeżeniem dwóch następnych zdań. Budżet na 2017 rok obowiązujący do
dnia 31 lipca 2018 roku nie wymaga zatwierdzenia Rady Nadzorczej. Budżet na 2018 rok będzie dotyczył
okresu od dnia 01 sierpnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
2. Dopóki Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia budżetu, Zarząd Spółki
uprawniony jest do działania zgodnie z projektem budżetu.
3. W razie odmowy zatwierdzenia budżetu, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia
nowego budżetu, uwzględniającego uwagi Rady Nadzorczej i przedłożenia go ponownie do zatwierdzenia.
4. Każdorazowa zmiana do budżetu rocznego wymaga dla swojej skuteczności zatwierdzenia przez Radę
Nadzorczą, przy czym jeżeli Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały w sprawie zgłoszonej zmiany, w terminie
30 dni od dnia zgłoszenia zmiany Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady, przyjmuje się, że Rada
Nadzorcza taką zmianę zaakceptowała.
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest przedstawiać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe Spółki
wraz z opinią biegłego rewidenta w terminie do dnia 31 maja roku przypadającego po roku, którego
sprawozdanie finansowe dotyczy, o ile wcześniej nie dojdzie do zaoferowania akcji Spółki w ofercie
publicznej (na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu).
§ 11
1. Zarząd uchwala swój regulamin określający organizację Zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy
poszczególnych jego członków, oraz zasady funkcjonowania Zarządu, w tym wskazanie spraw
przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Regulamin Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza.
2. RADA NADZORCZA
§ 12
1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady
Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Członków Rady Nadzorczej. Liczbę członków Rady
Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z tym że:
1)
akcjonariuszowi – Venture Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu przysługuje uprawnienie
osobiste do powoływania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
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2)
akcjonariuszowi – Pawłowi Bieli przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania jednego
członka Rady Nadzorczej.
3. Spośród swego grona Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat.
§ 13
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we
wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu Rada Nadzorcza:
1) ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie ich
zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału
zysku albo pokrycia straty, a także składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z
wyników tej oceny,
2) przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem
oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
3) przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
4) za wyjątkiem Członka Zarządu ds. Finansowych powołuje i może odwołać członków Zarządu z przyczyn
określonych w § 7 ust. 4 oraz wskazuje Prezesa Zarządu,
5) może zawieszać, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich powołanych przez
siebie członków Zarządu,
6) może delegować członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego
wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn
nie mogą sprawować swoich czynności,
7) ustala wynagrodzenie członków Zarządu,
8) wyraża zgodę na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz
uczestniczenie w spółce konkurencyjnej,
9) zatwierdza regulamin Zarządu,
10) uchwala regulamin Rady Nadzorczej,
11) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go we właściwym czasie, a także
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
12) może zaskarżać uchwały Walnego Zgromadzenia poprzez wniesienie powództwa o uchylenie uchwały
lub stwierdzenie jej nieważności,
13) opiniuje sprawy mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
14) wyraża zgodę na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
15) wyraża zgodę na zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, stosownie do zaleceń Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW,
16) wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości,
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17) wyraża zgodę na podejmowanie przez Zarząd czynności o wartości przekraczającej 50.000 zł
(pięćdziesiąt tysięcy złotych) nie ujętych w budżecie o którym mowa w § 10 ust. 1 Statutu, z zastrzeżeniem
pkt 18 i 19 poniżej oraz z uwzględnieniem ust. 2 poniżej,
18) wyraża zgodę na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej
istotnych z punktu widzenia interesu Spółki lub uchwalonego budżetu, niezależnie od ich wartości,
19) wyraża zgodę na zawieranie umów pomiędzy Spółką a jakimkolwiek podmiotem powiązanym z
którymkolwiek z Członków Zarządu, w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku
dochodowym od osób prawnych, niezależnie od ich wartości (nie dotyczy umowy między Spółką, a
Członkiem Zarządu ds. Finansowych),
20) zatwierdza roczne oraz wieloletnie plany ekonomiczno-finansowe, w szczególności budżet, o którym
mowa w § 10 ust. 1 Statutu,
21) wybiera podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
22) rozstrzyga inne sprawy w przypadkach wskazanych w ustawie.
2. W przypadku dokonania szeregu czynności z jednym podmiotem (lub z podmiotami należącymi do
jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów), dla określenia konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej na podjęcie przez Zarząd
czynności przekraczającej 50.000 złotych przyjmuje się sumę wartości czynności dokonanych z tym
podmiotem w przeciągu jednego roku obrotowego Spółki. W przypadku czynności przewidujących
świadczenia okresowe, dla określenia wartości danej czynności przyjmuje się sumę świadczeń za jeden rok
(lub wszystkich świadczeń okresowych, jeżeli czynność dotyczy krótszego okresu). W przypadku kredytów,
pożyczek, poręczeń, gwarancji (za wyjątkiem gwarancji jakości wykonanych usług lub sprzedanych
towarów) oraz innych czynności tego typu, jako wartość czynności przyjmuje się wartość odpowiednio
kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji, niezależnie od okresowo uiszczanych prowizji lub odsetek.
§ 14
1. Rada reprezentuje Spółkę w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu. W imieniu Rady
Nadzorczej występuje wyznaczony przez nią członek Rady Nadzorczej.
2. Rada deleguje swojego przedstawiciela do zawarcia z członkami Zarządu umów, w tym umowy
stanowiącej podstawę zatrudnienia.
§ 15
1. Rada może tworzyć komitety lub zespoły, złożone z członków Rady.
2. Komitety są stałymi komórkami Rady Nadzorczej, zespoły są tworzone do zadań doraźnych.
§ 16
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków,
a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego
podjęcia danej uchwały. Odstępstwa od wyżej wymienionej zasady może przewidywać Regulamin Rady
Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że wyjątki nie dotyczą pominięcia w porządku obrad spraw, o których mowa w
§ 13.
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§ 17
1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za
pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą również w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady
Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego
Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na prośbę innego członka
Rady Nadzorczej w terminie 3 dni roboczych od dnia wystosowania takiej prośby (z terminem
przeprowadzenia posiedzenia nie późniejszym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o zwołanie),
każdy członek Rady Nadzorczej będzie mógł zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 7 dni
roboczych od dnia zwołania, powiadamiając uprzednio Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zaproszenia na
posiedzenie Rady Nadzorczej powinny być sporządzane w formie pisemnej i doręczane na co najmniej 3
(trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia członkom Rady Nadzorczej. Doręczenie zaproszeń może
odbywać się również pocztą elektroniczną, jeśli zgodę na taką formę wyrazi członek Rady Nadzorczej
wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej.
§ 18
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Głosowanie na posiedzeniu odbywa się w sposób jawny lub tajny, stosownie do zasad zawartych w
regulaminie Rady Nadzorczej.
3. Głosowanie poza posiedzeniem odbywa się w sposób jawny, co nie wyklucza możliwości złożenia przez
członka Rady Nadzorczej żądania podjęcia przez Radę uchwały w głosowaniu tajnym, przeprowadzanym na
posiedzeniu, stosownie do zasad zawartych w regulaminie Rady Nadzorczej.
§ 19
1. Wysokość i zasady wynagradzania członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady delegowani przez grupę do stałego indywidualnego nadzoru otrzymują osobne
wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powierzyć to
uprawnienie Radzie.
3. WALNE ZGROMADZENIE
§ 20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych,
przepisach innych ustaw oraz w niniejszym statucie.
§ 21
1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, bez konieczności uzyskiwania
zgody wszystkich akcjonariuszy w tym zakresie. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w innym
miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę w formie
pisemnej.
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2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego
roku obrotowego.
5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie
określonym w ust. 4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go
uzna za wskazane.
6. Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, o ile jest akcjonariuszem Spółki, może zwołać Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy.
7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą
żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad tego zgromadzenia.
9. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą
żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
§ 22
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile kodeks spółek
handlowych nie stanowi inaczej.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile kodeks
spółek handlowych nie stanowi inaczej.
3. Zbycie, nabycie, obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości, użytkowania wieczystego
nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
§ 23
Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2017 roku.
§ 25
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w
szczególności przepisy kodeksu spółek handlowych.
VII. ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI
§ 26
Założycielami Spółki są:
a) Paweł Biela,
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b) Krzysztof Król,
c) Blite Fund sp. z o.o.
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Definicje i objaśnienia skrótów
Akcje

Akcje zwykłe na okaziciela serii A i serii C

Akcje serii A

164.999 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł
każda, o numerach:
- od A000001 do A046618,
- od A105001 do A174095,
- od A250251 do A252000,
- od A252001 do A297786,
- od A348251 do A350000.

Akcje serii C

25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł
każda

Akcjonariusz

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą
osobowości prawnej, uprawniona z Akcji

ASO, Alternatywny
System Obrotu,
NewConnect

Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o Obrocie,
organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent, Spółka

7Levels Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, al. Beliny-Prażmowskiego 69/1A, 31514 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000661154,
NIP: 6751514027, REGON: 360818368

Giełda / GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

KNF, Komisja

Komisja Nadzoru Finansowego.

Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn.
zm.).

Krajowy Rejestr
Sądowy, KRS

Krajowy Rejestr Sądowy ustanowiony na mocy Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 1997 nr 121 poz. 769 z późn. zm.).

KSH, Kodeks Spółek
Handlowych

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94
poz. 1037 z późn. zm.).

NewConnect

Prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Alternatywny
System Obrotu.

Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz.
926 z późn. zm.).

Organizator ASO

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

PLN

Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od
dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego
(Dz. U. nr 84, poz. 383, z późn. zm.).
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Regulamin ASO

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęty Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu
GPW z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) lub jakakolwiek późniejsza regulacja GPW
w tym zakresie.

Rozporządzenie MAR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na
rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Ustawa o Obrocie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr
183 poz. 1538 z późn. zm.).

Ustawa o ochronie
konkurencji i
konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007
nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

Ustawa o Ofercie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).

Ustawa o podatku od
czynności
cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
(Dz. U. 2000 nr 86 poz. 959 z późn. zm.).

Ustawa o podatku
dochodowym od osób
fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.).

Ustawa o podatku
dochodowym od osób
prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. 1992 nr 21 poz. 86 z późn. zm.).

Ustawa o
rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591).

VAT

Podatek od towarów i usług.

Zł, złoty

Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od
dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego
(Dz. U. Nr 84, poz. 383, z późn. zm.).
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