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Najważniejsze targi w świecie gier komputerowych – E3 Expo – sko ńczyły si ę w czwartek w Los Angeles. 

W tym roku impreza była szczególnie wa żna, poniewa ż Sony i Microsoft zaprezentowały now ą generacj ę 

domowych konsol - PlayStation 4 oraz Xbox One - które zostan ą wprowadzone do sprzeda ży w tym roku 

i zastąpią obecne na rynku modele. W śród wystawców znalazły si ę spółki notowane na GPW, które przedstawiły 

swoje nadchodz ące tytuły. Poni żej przedstawiamy krótkie podsumowanie i pierwsze wr ażenia na temat tych 

gier. 

 

� CD Projekt po raz pierwszy przedstawił rozgrywkę z Wiedźmina 3 . Krótki zwiastun z gry został pokazany podczas 

poniedziałkowej konferencji Microsoft Xbox, razem z kilkunastoma innymi tytułami. Gra została bardzo dobrze 

przyjęta przez dziennikarzy oraz zdobyła wiele nagród. Wiedźmin 3 był wśród najlepszych i najbardziej 

zauważalnych gier na E3. Z drugiej strony spółka nie podała szczegółów dla i nnych nadchodz ących tytułów : 

Cyberpunk 2077, osadzonego w świecie Wiedźmina zestawu gier, gry na platformy mobilne oraz 2 mniejszych 

tytułów z kategorii AAA. 

� City Interactive  pokazało Lords of the Fallen  oraz Alien Rage . Spółka nie przedstawiła jednak żadnych 

materiałów z Enemy Front . Pierwsze wrażenia dziennikarzy z gry w Lords of the Fallen  są ogólnie pozytywne. Jest 

to dobra wiadomość w związku z faktem, że tytuł ten jest pierwszym RPG w historii City Interactive, a Deck 13, 

deweloper odpowiedzialny za grę, ma doświadczenie w mniejszych, budżetowych projektach. Gra ma duży 

potencjał, ale w porównaniu do Wiedźmina 3 i całego szum wokół tego tytułu, sama gra jest o wiele mniejsza. 

Lords of the Fallen ma mieć premierę w 2014 roku na Xbox One, PlayStation 4 i PC. Alien Rage, strzelanka 

odstępna w cyfrowej dystrybucji została ledwie zauważona przez międzynarodowe media. Odbiór gry był daleki od 

entuzjazmu, ale wciąż o wiele lepszy niż przyjęcie w ubiegłym roku Enemy Front. City Interactive potwierdziło, że 

Alien Rage ukaże się jesienią tego roku na PC, Xbox 360 i PlayStation 3. 

� Farm 51  zapowiedziało, że nadchodząca strzelanka Deadfall Adventures  będzie wydana 27 września, zamiast do 

końca lipca. Usprawiedliwieniem dla opóźnia jest dodanie nowego trybu kooperacji. Kilka dodatkowych miesięcy 

powinno być wykorzystywane na ostateczne poprawki i ulepszenia AI (większość narzekań dotyczyła właśnie słabej 

sztucznej inteligencji). Gra ukaże się na Xbox 360 i PC. Decyzja o wydaniu wersji na PS3 będzie oparta na odbiorze 

gry. Podobnie do Alien Rage, gra nie była szeroko komentowana w prasie podczas E3, ale jest to niszowy tytuł z 

niskim progiem rentowności (150 – 200 tys. kopii w ocenie spółki). Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, spółka 

oczekuje sprzedaży na PC i X360 około 400 tys. kopii. 

 

Komentarz : Bardzo pozytywne informacje dla CD Projekt, niewielki pozytywy dla City Interactive, neutralnie dla 

Farm 51. CD Projekt jest wyraźnym zwycięzcą E3 Expo. Uczestnicy targów byli pod wrażeniem Wiedźmina 3, który 

zdobył wiele nagród i podkreślił obecność CDR wśród najlepszych światowych studiów deweloperskich. Gra wydaje się 

być ogromnym krokiem naprzód w porównaniu do Wiedźmina 2 oraz w naszej opinii ma znacznie większe potencjał 

sprzedażowy. Wygląda na to, że przejście do otwartego świata nie przesłoniło najważniejszych cechy poprzednich 

części gry. Dobre wyniki na E3 będą kartą przetargową w rozmowach z potencjalnymi dystrybutorami i mogą pozwolić 

CDR wynegocjować lepsze warunki dystrybucji niż w poprzednich tytułach. Z drugiej strony City Interactive odbudowuje 

zaufanie po przeciętnym przyjęciu Sniper: Ghost Warrior 2. Oba tytuły, Lords of the Fallen oraz Alien Rage, miały 

przyzwoity odbiór, co przypomina o obietnicach spółki w kwestii poprawy jakości gier po Sniper 2. 
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Niniejszy materiał przygotowany przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. (DM BZ WBK S.A.) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia 
transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, 
iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. 
Powyższy materiał nie stanowi aktualizacji rekomendacji, cen docelowych czy prognozowanych wyników finansowych spółek – jest w nim zawarty wyłącznie ewentualny 
komentarz do najnowszych wiadomości ze spółki wraz z ewentualnym przypomnieniem obowiązującej rekomendacji dla spółki wydanej przez DM BZ WBK S.A. w terminie 
wcześniejszym. Opisane w niniejszym materiale okoliczności nie mają wpływu na dotychczas wydane przez nas rekomendacje (o ile takie zostały wydane). 

Ewentualne komentarze do wyników spółek (pozytywne/neutralne/negatywne) nie stanowią zalecenia inwestycyjnego. Jedynym obowiązującym zaleceniem inwestycyjnym dla 
każdej ze spółek jest rekomendacja wydana przez DM BZ WBK S.A. w terminie wcześniejszym. 
System rekomendacyjny DM BZ WBK S.A. opiera się na wyznaczaniu cen docelowych i ich relacji do ceny bieżącej instrumentów finansowych, poza tym w przypadku 
rekomendacji kierowanych do szerokiego kręgu odbiorców wymaga zastosowania co najmniej dwóch sposobów wyceny. Zawarte w niniejszym materiale informacje nie 
spełniają żadnego z powyższych wymogów. Ponadto w zależności od okoliczności mogą one stanowić podstawę do podjęcia różnych (także o przeciwstawnych kierunkach) 
zachowań inwestycyjnych dla poszczególnych inwestorów. 
Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie 
może zagwarantować ich dokładności i kompletności. 
Źródłem danych są GPW, PAP, Reuters, Bloomberg, GUS, NBP, EPFR, DM BZ WBK S.A., Akcje.net, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. 
W przypadku zamieszczenia przy poszczególnych spółkach informacji „Overweight”/”Underweight”/”Neutral” („Przeważaj”/”Niedoważaj”/”Neutralne”)  - informacja ta nie 
powinna być traktowana jako zalecenie inwestycyjne dotyczące danego instrumentu finansowego.  
Informacja „Overweight”/„Underweight”/”Neutral” („Przeważaj”/„Niedoważaj”/”Neutralne”) – oznacza, iż w ocenie autorów niniejszego dokumentu kurs danego instrumentu 
finansowego w ciągu miesiąca może zachować się lepiej/gorzej/neutralnie w stosunku do indeksu WIG20. 
Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Inwestorzy korzystający z niniejszego 
materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. DM BZ 
WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu, o ile przy jego 
sporządzaniu dołożył należytej staranności. 
DM BZ WBK S.A. mógł wydać w przeszłości lub może wydać w przyszłości inne dokumenty, przedstawiające inne wnioski, niespójne z przedstawionymi w niniejszym 
dokumencie. Takie dokumenty odzwierciedlają różne założenia, punkty widzenia oraz metody analityczne przyjęte przez przygotowujących je analityków. DM BZ WBK S.A. nie 
jest zobowiązany do zapewnienia, iż takie dokumenty będą podawane do wiadomości adresatów niniejszego dokumentu.  

Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia papierów wartościowych 
albo skorzystania z usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złożenia oferty byłoby 
sprzeczne z prawem. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 
 
Przyjęte w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. polityki, regulaminy i procedury zapewniają osobom sporządzającym analizę niezależność, a także zachowanie należytej 
staranności i rzetelności przy jej sporządzaniu. Stosowane w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. odpowiednie polityki, regulaminy i procedury mają na celu przeciwdziałanie 
powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku ich powstania, pozwalają nimi zarządzać w sposób zapewniający ochronę słusznych interesów Klientów. 
  
Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione 


