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WSTĘP  

Niniejszy Dokument Informacyjny został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną 4.200 Obligacji na okaziciela serii 
L o wartości nominalnej 1.000 zł każda spółki The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach. 
 
Oferowanie Obligacji na okaziciela serii L odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem 
zawierającym informacje o Obligacjach serii L, ich ofercie i Emitencie. 
 

Obligacje oferowane na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego są oferowane w trybie oferty publicznej w 

rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy o Ofercie Publicznej i w sposób wskazany w art. 7 ust. 8a tej Ustawy.  

Zgodnie z art. 7 ust. 8a Ustawy o Ofercie, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod 

warunkiem udostępnienia dokumentu, zawierającego co najmniej podstawowe informacje o emitencie papieru 

wartościowego, warunkach i zasadach oferty, ze wskazaniem oferowanych papierów wartościowych, celach emisji, na 

które mają być przeznaczone środki uzyskane z emisji papieru wartościowego, istotnych czynnikach ryzyka oraz 

oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie, 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 z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 

euro 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 będą mniejsze niż 100.000 euro i będą 

mniejsze niż 1.000.000 euro.  

Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru 

Finansowego. 

Emitent 

Firma: The Farm 51 Group S.A. 

Adres: ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15, 44-102 Gliwice 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS:  0000383606 

REGON: 241925607 

NIP: 6312631819 

Tel. + 48 32 279 03 80 

Internet: www.thefarm51.com 

E-mail: info@thefarm51.com 

 

Oferujący 

Firma: Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

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

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

Sądowego 

KRS:  0000065126 

REGON: 016637802 

NIP:  5252199110  

Tel.   +48 22 201 11 30 

Faks:  +48 (22) 201 11 29 

Internet: www.pcdm.pl  

E-mail: biuro@pcdm.pl  

http://www.icpartnerswarsaw.pl/page,6.html#%23
tel:+48222011130
tel:+48222011129
http://www.pcdm.pl/
mailto:biuro@pcdm.pl
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Data ważności Dokumentu Informacyjnego oraz data, do której informacje aktualizujące Dokument 

Informacyjny zostały uwzględnione w jej treści 

Dokument Informacyjny został sporządzony w dniu 4 czerwca 2019 roku i zawiera dane aktualne na dzień 4 czerwca 

2019 roku, o ile z poszczególnych prezentowanych informacji nie wynika, że odnoszą się one do wcześniejszej daty. 

Termin ważności Dokumentu Informacyjnego rozpoczyna się z chwilą udostępnienia do publicznej wiadomości i 

kończy się z dniem przydziału Obligacji Serii L albo z dniem ogłoszenia przez Emitenta o niedojściu emisji do skutku, 

co nastąpi w sposób w jaki został udostępniony Dokument Informacyjny, tj. na stronie internetowej Emitenta 

www.thefarm51.com oraz na stronie internetowej Oferującego www.pcdm.pl. 

W przypadku odstąpienia przez Emitenta od przeprowadzenia Oferty Publicznej ważność Dokumentu Informacyjnego 

kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie w sposób, w jaki zostało udostępnione 

do publicznej wiadomości, to jest na stronach internetowych Emitenta www.thefarm51.com i Oferującego 

www.pcdm.pl . 

 

Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Dokumencie Informacyjnym, w okresie jej 

ważności, będą podawane do wiadomości Inwestorów 

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

ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia niniejszego Dokumentu Informacyjnego do 

publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności 

niniejszego Dokumentu Informacyjnego, będą udostępniane do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie aneksu do niniejszego 

Dokumentu Informacyjnego w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Dokument Informacyjny, tj. na stronach 

internetowych: Emitenta – www.thefarm51.com  oraz Oferującego - www.pcdm.pl .  

Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu Informacyjnego lub 

aneksów w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji lub sprzedaży Obligacji, niebędące informacjami o 

istotnych błędach lub niedokładnościach w treści Dokumentu Informacyjnego lub znaczących czynnikach mogących 

wpłynąć na ocenę Obligacji, Emitent będzie udostępniać do publicznej wiadomości w formie komunikatu 

aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Informacyjny, tj. poprzez publikację na stronach 

internetowych Emitenta oraz Oferującego: – www.thefarm51.com  oraz www.pcdm.pl .  

O ewentualnym odwołaniu Oferty Publicznej, Emitent poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Emitenta i 

Oferującego: www.thefarm51.com  i www.pcdm.pl . 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.thefarm51.com/
http://www.pcdm.pl/
http://www.thefarm51.com/
http://www.pcdm.pl/
http://www.thefarm51.com/
http://www.pcdm.pl/
http://www.thefarm51.com/
http://www.pcdm.pl/
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1.  CZYNNIKI RYZYKA 

Niniejszy rozdział zawiera informacje o czynnikach powodujących ryzyko poniesienia straty przez nabywców Obligacji 

Serii L. Czynniki ryzyka dotyczące zjawisk oraz zdarzeń przyszłych i niepewnych, które jednakże mogą - z różnym 

prawdopodobieństwem - wystąpić i oddziaływać negatywnie na poziom opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

Przyszłe zdarzenia związane ze zmaterializowaniem się poszczególnych czynników ryzyka mogą negatywnie wpłynąć 

na działalność Emitenta, a w szczególności na jego sytuację gospodarczą, finansową i majątkową oraz perspektywy 

rozwoju, co z kolei może mieć negatywny wpływ na zdolność Emitenta do wypełnienia na rzecz Inwestorów 

zobowiązań wynikających z Obligacji Serii L. Wedle aktualnej wiedzy poniżej opisane ryzyka mogą istotnie wpłynąć na 

sytuację gospodarczą, finansową i majątkową oraz perspektywy rozwoju Spółki. Należy mieć świadomość, że ryzyka 

opisane poniżej nie są jedynymi ryzykami, na jakie narażona jest Spółka. Spółka przedstawiła tylko te czynniki ryzyka, 

które uznała za istotne. Mogą istnieć jeszcze inne czynniki ryzyka, które w opinii Spółki nie są obecnie istotne lub 

których obecnie nie zidentyfikowała, a które mogłyby wywołać skutki, o których mowa powyżej. Przedstawiając 

czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia, ani oceną ich 

ważności. 

1.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem gospodarczym Emitenta 

1.1.1. Ryzyko związane z sytuacją na rynkach finansowych 

Do czynników mogących negatywnie wpłynąć na działalność Spółki należy zaliczyć politykę sektora bankowego. W 

związku z planami zwiększenia skali działalności nie można wykluczyć, że Emitent będzie korzystał z finansowania 

bankowego. Zaostrzanie polityki kredytowej może wpłynąć negatywnie na plany rozwoju oraz na płynność finansową 

Spółki. Emitent nie wyklucza również finansowania działalności za pomocą instrumentów rynku kapitałowego.  

Segment ten uzależniony jest od wielu czynników, co powoduje, że aktualna sytuacja może się zmieniać. 

Funkcjonowanie na rynku i dokonywanie na nim transakcji zawsze wiąże się z ryzykiem. Nie ma pewności, że Emitent 

znajdzie inwestorów, którzy zainwestują kapitał na planowane inwestycje, które w przyszłości będą przynosiły 

określone korzyści, zarówno dla Emitenta, jak również inwestorów. 

1.1.2. Ryzyko zdarzeń nieprzewidywalnych 

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak na przykład wojny lub ataków terrorystycznych, może 

dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej oraz na rynku finansowym, co może negatywnie wpłynąć 

na sytuację finansową Emitenta. Ponadto takie zdarzenia losowe jak: pożary, powodzie i inne nadzwyczajne działanie 

sił przyrody, mogą powodować awarie lub zniszczenia majątku rzeczowego, należącego do The Farm 51 Group S.A., jak 

również zakłócenia w świadczeniu usług i dostawie produktów, co może negatywnie wpłynąć na osiągane przez 

Emitenta wyniki finansowe. 

1.1.3. Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce i za granicą  

Sytuacja gospodarcza w Polsce oraz w krajach, w których Emitent prowadzi lub planuje prowadzenie działalności ma 

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

krajowych brutto, nakładów na konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym 

charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. W przypadku pogorszenia się koniunktury 

gospodarczej w Polsce oraz w tychże krajach ze względu na czynniki zarówno wewnętrzne, jak również zewnętrzne, 

może nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji finansowej Emitenta, co może mieć negatywny wpływ na wyniki 

osiągane przez Emitenta. 

Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta: 

• na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce oraz za granicą z odpowiednim wyprzedzeniem 

dostosowując, 

• strategię Emitenta do występujących zmian, 

• planuje dywersyfikację geograficzną działalności tak, aby uniezależnić się od regionalnych (kontynentalnych) 

wahań koniunktury. 
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1.1.4. Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji 

Regulacje prawne w Polsce oraz innych krajach, w których Emitent prowadzi lub zamierza prowadzić działalność mogą 

być przedmiotem zmian legislacyjnych. Istotne ryzyko dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta mogą stanowić 

zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, prawa 

handlowego, prawa prowadzenia działalności gospodarczej, uregulowań dotyczących ochrony własności intelektualnej 

oraz przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących rynku kapitałowego. Każda zmiana przepisów może 

powodować negatywne skutki dla działalności Emitenta, w tym ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się 

kondycji finansowej, a tym samym spadek wartości aktywów Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd 

Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, starając się z 

odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian. 

1.1.5. Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych 

Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów i niespójnymi 

interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady opodatkowania, wysoki stopień 

sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą powodować niepewność w 

zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje 

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

wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych 

z punktu widzenia Emitenta przepisów podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim 

wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian. 

1.1.6. Ryzyko zmian przepisów międzynarodowych  

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

iż przepisy Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych w znacznym stopniu regulują funkcjonowanie 

branży IT. To z kolei powoduje, że polskie regulacje prawne są w znacznej mierze odzwierciedleniem przepisów 

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

i konieczność monitorowania aktualnego stanu prawnego jak również tendencji rozwojowych europejskich regulacji 

prawnych. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów prawa 

europejskiego i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię 

Emitenta do występujących zmian. 

1.1.7. Ryzyko związane z koniunkturą na rynku gier  

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

szeregu czynników wewnętrznych - związanych z branżą mediów oraz zewnętrznych. Nie można wykluczyć ryzyka, że 

koniunktura na rynku gier będzie rozwijać się słabiej od przewidywań lub też ulegnie załamaniu. Zespół Emitenta 

dysponuje ogromnym doświadczeniem i znajomością rynku gier, co pozwala na minimalizację ryzyka niepowodzenia. 

Emitent zamierza przygotowywać i oferować gry z gatunków, których popularność stale rośnie. Emitent specjalizuje 

się w tworzeniu gier 3D (dalej także jako „gry”) z gatunku first-person-shooter (FPS) oraz third-person-action/RPG 

(TPP), które zaliczają się do najbardziej oczekiwanych przez graczy i najlepiej sprzedających się gatunków na świecie. 

Emitent wykorzystuje najnowsze i najlepsze technologie do tworzenia gier przy odpowiednio zorganizowanej 

produkcji, co umożliwia elastyczne zarządzanie zasobami i osiąganie najwyższej jakości audiowizualnej 

projektowanych gier. Mając na względzie rozwój technologii mobilnych Emitent planuje przenoszenie gier na platformy 

mobilne tj. iPad, iPhone, Google Android, Windows Phone 7, dzięki czemu uzyska możliwość maksymalnego 

wykorzystania potencjału produktów Emitenta i zwiększenia ich sprzedaży. 

1.1.8. Ryzyko związane z rozwojem nowych technologii  

Segment rynku IT, na którym działa Emitent, charakteryzuje się szybkim rozwojem stosowanych technologii 

i rozwiązań informatycznych. Dynamiczny rozwój produktów powoduje potrzebę ciągłego dostosowywania się do 

rosnących potrzeb rynku oraz klientów poprzez opracowywanie nowoczesnych rozwiązań i oferowanie coraz bardziej 

zaawansowanych produktów. Zmiany technologiczne mogą wywierać wpływ na sposoby dostarczania gier klientom. 

Ewentualne niedostosowanie działalności Emitenta do najnowszych rozwiązań technologicznych może mieć istotny 

negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta.  

Emitent minimalizuje ryzyko zmienności technologii poprzez: 
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• stałe monitorowanie zmian na rynku i testowanie pakietów ewaluacyjnych (wersji testowych udostępnianych 

nieodpłatnie potencjalnym klientom) dla nowych technologii w celu oceny ich możliwości i potencjału rynkowego, 

• prowadzenie we własnym zakresie prac o charakterze badawczo-rozwojowym, polegających na rozbudowywaniu 

własnych i licencjonowanych technologii o elementy mogące mieć znaczenie dla potencjału przyszłych projektów 

w sytuacjach, gdy aktualnie dostępne technologie nie posiadają zaimplementowanych tych elementów. Dotyczy to 

na przykład niestandardowych systemów fizyki i interakcji, efektów wizualnych wykraczających poza możliwości 

sprzętowe obecnej generacji konsol, czy też mechaniki rozgrywki orientowanej na platformy, które dopiero mają 

pojawić się na rynku itp. 

1.1.9. Ryzyko związane z procesami konsolidacyjnymi w branży  

Obecnie na świecie istnieje tendencja do konsolidacji spółek działających na rynku producentów i dystrybutorów gier 

przeznaczonych na komputery typu PC oraz na konsole. Procesy konsolidacyjne w branży mogą spowodować 

umocnienie pozycji rynkowej kilku silnych producentów lub dystrybutorów i jednocześnie spadek znaczenia 

mniejszych podmiotów. Ponadto procesy konsolidacji mogą przyczynić się do utraty kluczowych dostawców w wyniku 

zmiany partnera handlowego wymuszonej decyzjami spółki przejmującej. Aby nie dopuścić do utraty swojej pozycji 

rynkowej Emitent podejmuje działania, które pozwolą na poszerzenie dystrybucji bezpośredniej (bez udziału 

podmiotów zewnętrznych) oraz wykorzystanie (a w kolejnym etapie kreowanie) nowych form sprzedaży gier. 

1.1.10. Ryzyko nielegalnej dystrybucji  

Gry należą do produktów, które często są rozpowszechniane nielegalnie, bez zgody producenta i wydawcy np. w handlu 

bazarowym lub za pośrednictwem Internetu. Takie nielegalne rozpowszechnianie zmniejsza przychody uprawnionych 

dystrybutorów, a co za tym idzie, producentów gier. W przeciwieństwie do tradycyjnych kanałów dystrybucji kanały 

elektroniczne, którymi rozpowszechniane są gry na poszczególne platformy sprzętowe, posiadają odpowiednie 

zabezpieczenia, wprowadzone przez producentów konsol. Opisany czynnik może jednakże mieć negatywny wpływ na 

perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. Działaniem minimalizującym wpływ tego 

czynnika ryzyka ze strony Emitenta będzie stosowanie w grach zabezpieczeń antypirackich oraz skupianie się na 

projektach, które w dużej części dystrybuowane będą przez kanały elektroniczne (w tym kanały sprzedaży gier 

konsolowych i mobilnych), gdzie piractwo jest mniej rozpowszechnione. 

 

1.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

1.2.1. Ryzyko związane z wprowadzeniem nowych gier na rynek  

Emitent planuje wprowadzanie nowych gier do dystrybucji rynkowej. Wytworzenie gry wiąże się z poniesieniem 

nakładów na jej produkcję, certyfikację i promocję. Proces przejścia danej gry od producenta do ostatecznego 

użytkownika często ulega wydłużeniu z uwagi na konieczność uzyskania tzw. zgody na wprowadzenie danej gry na 

wybraną platformę sprzętową (polega to na przejściu wewnętrznego systemu testowania i zapewnienia jakości). 

Dodatkowo konieczność dokonania opłat za tzw. certyfikację gry może spowodować wzrost kosztów produkcji. 

Ponadto część wydawców jak i dystrybutorów gier na interesujące Emitenta platformy sprzętowe wprowadza 

wyłącznie tytuły wysokobudżetowe lub wykazujące się skuteczną promocją, co oznacza wcześniejsze poniesienie 

odpowiednio wysokich kosztów na promocję własnego tytułu. Gry podlegają także ocenie organizacji nadających 

kategorie wiekowe i dopuszczających lub nie do dystrybucji na poszczególnych terytoriach. Nie można wykluczyć 

ryzyka, iż nowo wyprodukowana przez Emitenta gra będzie podlegać certyfikacji znacznie dłuższej, niż planowano lub 

też nie przejdzie przez którykolwiek z systemów certyfikacji albo otrzyma inną niż zakładano kategorię wiekową. 

Ponadto promocja gry może okazać się nietrafiona lub nie przynieść odpowiedniego efektu czy też budżet Emitenta 

przeznaczony na promocję będzie zdecydowanie mniejszy od optymalnego na danym rynku. Istnieje także ryzyko, iż 

konkretna gra zostanie wprowadzona tylko na jedną platformę sprzętową. 

Opisane powyżej czynniki ryzyka mogą mieć negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację 

finansową Emitenta. 

1.2.2. Ryzyko związane z nieukończonymi projektami 

Emitent ponosi nakłady na wytworzenie produktów, które nie zostały jeszcze ukończone i wprowadzone do 

dystrybucji. Stopień zaawansowania projektów jest różny, od gotowych pojedynczych elementów, poprzez działające 

prototypy. Nie można wykluczyć ryzyka, iż ww. projekty nie przyniosą spodziewanych przychodów, przyniosą je ze 
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znacznym opóźnieniem w stosunku do założonego przez Emitenta harmonogramu lub też nie zostaną skierowane do 

dystrybucji czy też ostatecznie ukończone. 

1.2.3. Ryzyko związane z trudnością w pozyskiwaniu doświadczonych i wyspecjalizowanych 
pracowników  

Rosnący poziom zaawansowania technologicznego i jakości audiowizualnej produktów na rynku gier powoduje, że stale 

zwiększają się wymagania odnośnie umiejętności i doświadczenia pracowników, których posiadanie, oprócz kapitału, 

technologii i struktur organizacyjnych, jest najistotniejszym czyn na jest bezpośrednio z umiejętnościami specjalistów 

tworzących zespół produkcyjny. 

Typowy pracownik zatrudniany przez dewelopera gier musi posiadać wyższe wykształcenie lub głęboką wiedzę 

popartą doświadczeniem w przynajmniej jednej z następujących dziedzin: 

• programowanie komputerów lub innych urządzeń opartych o układy mikroprocesorowe, 

• grafika komputerowa z naciskiem na grafikę trójwymiarową lub ilustrację, 

• sztuka filmowa, reżyseria i tworzenie scenariuszy, 

• projektowanie rozgrywki i świata gry, 

• komponowanie, aranżacja i nagrywanie muzyki oraz efektów dźwiękowych. 

Niemal w każdej z wymienionych dziedzin podaż specjalistów gotowych do podjęcia natychmiastowej pracy w firmie 

deweloperskiej jest obecnie niewystarczająca z punktu widzenia potrzeb pracodawców. W ostatnich latach nasiliła się 

konkurencja pomiędzy podmiotami na rynku gier w zakresie pozyskiwania nowych pracowników, co jest związane z 

tym, że niemal każdy zespół deweloperski próbuje zwiększać jakość, skalę lub liczbę wykonywanych przez siebie 

projektów. Jednocześnie polski system edukacji, skupiony głównie wokół uczelni państwowych, w niewielkim stopniu 

podąża za oczekiwaniami rynku w zakresie umiejętności związanych z nowymi technologiami. Stanowi to czynnik 

ryzyka w sytuacjach, gdy obecne zespoły Emitenta nie wystarczą do zrealizowania potencjalnie atrakcyjnych lub 

dochodowych projektów, co stanowiłoby o rezygnacji Emitenta z dalszego rozwoju. 

W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka, poza typowymi w branży metodami rekrutacji Emitent prowadzi szereg 

przedsięwzięć związanych bezpośrednio lub pośrednio z pozyskiwaniem nowych wykwalifikowanych pracowników, 

w szczególności: 

• Emitent angażuje się w działalność dydaktyczną na uczelniach technicznych i artystycznych (Politechnika Śląska, 

Uniwersytet Śląski, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych), co owocuje nawiązywaniem i 

utrzymywaniem stałego kontaktu z potencjalnymi pracownikami już w trakcie ich edukacji. Jednocześnie tematyka 

zajęć prowadzonych przez współpracowników/ przedstawicieli Emitenta na uczelniach wyższych prowadzi do 

szkolenia przyszłych pracowników w dziedzinach, na które występuje zapotrzebowanie ze strony zespołów 

produkcyjnych Emitenta, takich jak zaawansowana grafika komputerowa, projektowanie gier, wykorzystanie 

narzędzi informatycznych związanych z produkcją gier i innych, 

• dzięki współpracy z uczelniami wyższymi Emitent bierze udział w licznych programach praktyk i staży 

studenckich, które pozwalają łączyć edukację przyszłych pracowników z wykorzystaniem ich pracy w realizacji 

projektów Emitenta. W trakcie tych praktyk i staży, Emitent bez ponoszenia dodatkowych kosztów, a nawet 

pozyskując środki finansowe ze strony uczelni lub Unii Europejskiej, szkoli potencjalnych specjalistów i wdraża 

ich w realia pracy zawodowej przy zaawansowanych projektach. Najlepsi ze stażystów i praktykantów mogą liczyć 

na zatrudnienie w zespole Emitenta, a przy tym występuje możliwość elastycznego dostosowywania liczby 

pracowników w zależności od potrzeb Emitenta (stażyści pracują w elastycznych godzinach pracy, a system 

organizacji staży pozwala na sterowanie dopływem i odpływem tej grupy pracowników na różnych etapach 

realizacji projektów Emitenta), 

• Emitent uczestniczy w konferencjach naukowych poza regionem śląskim oraz tworzenie literatury fachowej 

poświęconej projektowaniu i wytwarzaniu gier, dzięki czemu rośnie świadomość marki Emitenta jako 

potencjalnego pracodawcy także w środowiskach nie związanych bezpośrednio z uczelniami wyższymi. 

1.2.4. Ryzyko zmiany preferencji ostatecznych odbiorców  

Emitent działa na bardzo konkurencyjnym rynku gier, będącym wraz z rynkiem filmów na DVD, muzyki i książek 

częścią rynku tzw. domowej rozrywki. Gusta i preferencje ostatecznych klientów (graczy), zarówno co do elementów 

graficznych, artystycznych, fabuły, jak i co do jakości rozwiązań technicznych gier zmieniają się bardzo szybko. Ponadto 

o uwagę klientów zabiegają różnego rodzaju platformy sprzętowe, na których można korzystać z gier (komputery, 

niekompatybilne konsole rożnych producentów, platformy mobilne). Klienci mogą też bardzo szybko zmienić 

preferowany sposób rozrywki, przerzucając uwagę na film, muzykę czy książkę. Nie można wykluczyć ryzyka, że gry, 

które zaproponuje Emitent, nie trafią w zmieniające się gusta klientów lub też, że nie będą w stanie skutecznie 
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konkurować z innymi formami domowej rozrywki, co miałoby negatywny wpływ na zdolność Emitenta do odzyskania 

poniesionych nakładów. Należy jednak podkreślić, że tendencja w ostatnich latach jest odwrotna - większość innych 

form domowej rozrywki traci na popularności w stosunku do gier, lub jest konsolidowana z grami i platformami do 

gier. Większość platform domowej rozrywki (telewizory, odtwarzacze, sprzęt hi-fi) coraz mocniej wspiera rozrywkę 

związaną z grami. 

1.2.5.  Ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami w produkcji poszczególnych gier 

Gry w trakcie realizacji podlegają licznym przeobrażeniom związanym z koniecznością dostosowywania 

poszczególnych ich elementów do badanych na bieżąco oczekiwań odbiorców. W długim cyklu produkcyjnym 

wymagane jest uwzględnienie wyników testów przeprowadzanych na różnych grupach odbiorców (klientów), a także 

dokonywanie korekt związanych ze zmieniającą się koniunkturą na określone elementy treści lub formy przekazu. Dość 

często w trakcie produkcji danej gry okazuje się, że technologia wykorzystana do jej realizacji wymaga uaktualnienia 

związanego z pojawieniem się na rynku nowych platform sprzętowych lub dystrybucyjnych bądź zmieniających się 

wymagań technologicznych platform sprzętowych. Każdy z tych czynników stanowi potencjalne źródło opóźnienia 

projektu w stosunku do jego pierwotnych założeń, jednakże nie uwzględnianie tych czynników powodowałoby 

znaczące ograniczenie potencjału rynkowego gry, a tym samym mocno zaważyłoby na możliwości uzyskania 

satysfakcjonujących przychodów. Co do zasady opóźnienia pojawiające się przy produkcji gry mają negatywny wpływ 

na sytuację finansową dewelopera gier. Przyczyną są rosnące koszty wytworzenia związane z koniecznością 

utrzymania zespołu produkcyjnego przez dłuższy czas niż zakładano.  

Przy realizacji projektów Emitent stara się zminimalizować ryzyko opóźnień poprzez: 

• planowanie produkcji w oparciu o tak zwane „zwinne” (ang. „agile”) metodologie planowania i prowadzenia 

projektów informatycznych, które pozwalają na elastyczne zmienianie niektórych założeń już w trakcie ich 

realizacji, co pozwala z wyprzedzeniem eliminować lub korygować te elementy projektu, których wykonanie może 

prowadzić do nieprzewidzianych na starcie projektu opóźnień; jednocześnie metody te służą maksymalizacji 

wysiłków w celu spełnienia najważniejszych rynkowo założeń, wokół których płynnie steruje się realizacją mniej 

priorytetowych zadań, 

• planowanie posiadanie dwóch odrębnych zespołów pracowników specjalizujących się w przygotowaniu gier, z 

których każdy realizuje projekty będące w różnych stadiach produkcji, dzięki takiemu rozwiązaniu Emitent 

uelastycznia zdolności produkcyjne w przypadku rosnących obciążeń zespołów związanych z możliwymi 

opóźnieniami. 

1.2.6.  Ryzyko związane z konkurencją 

Ze względu na globalizację branży gier, poszczególne podmioty zajmujące się bezpośrednio wytwarzaniem gier (tzw. 

deweloperzy gier) stosunkowo rzadko konkurują ze sobą w sposób bezpośredni lub lokalny w zakresie poszczególnych 

produktów. Deweloperzy gier z danego kraju lub regionu zazwyczaj produkują gry dla odrębnych grup odbiorców, dla 

różnych wydawców bądź na różne platformy sprzętowe. Konkurencja na rynku gier ma więc charakter globalny, co 

oznacza, iż produkty z danego regionu konkurują z odpowiadającymi im produktami z całego świata, ponieważ klienci 

(gracze) mają dostęp do katalogów gier różnych wydawców i dystrybutorów, którzy te same tytuły starają się 

udostępniać w tym samym czasie na różnych rynkach. Gracze mają także możliwość dokonania zakupu przez Internet 

gier, które nigdy nie zostały wydane w rodzimym kraju klienta. Konieczny jest zatem marketing o zasięgu globalnym - 

posiadanie możliwości dystrybucji produktów bez ograniczeń terytorialnych. 

Konsekwencją wymienionych wyżej czynników jest konieczność niezwykle starannego pozycjonowania produktów na 

rynku. Ze względu na dość ograniczoną liczbę gatunków gier cieszących się dużą popularnością, większość popularnych 

nisz tematycznych jest stale zapełniana produktami, które konkurują ze sobą jakością, a nie prezentowanymi w nich 

treściami. Próby wprowadzania nowych gatunków gier na rynek są bardzo ryzykowne, ponieważ gracze najchętniej 

kupują produkty ze swoich ulubionych kategorii, które od konkurencji odróżnia interesująca forma, wysoka jakość i 

spektakularna oprawa audiowizualna. Przenosząc to na grunt konkurencyjności i eliminowania ryzyka, najważniejsze 

dla wypozycjonowania nowego produktu na rynku jest znalezienie odpowiednio atrakcyjnej formy prezentacji i metod 

promocji dla produktu, który jest mocno osadzony w jednym z popularnych gatunków i prezentuje odpowiednio 

wysoką jakość wykonania.  

Ponadto deweloperzy gier z danego kraju lub regionu konkurują między sobą w zakresie pozyskiwania pracowników. 

Bardzo wysokie wymagania odnośnie kwalifikacji i rzadkie specjalizacje zawodowe związane ze specyfiką tworzenia 

gier sprawiają, że w chwili obecnej większość wytwórców gier stale poszukuje nowych specjalistów w tym zakresie 

celem wzmocnienia swoich zespołów produkcyjnych. Konkurencyjność w tworzeniu gier wiąże się więc także z 

dostępnością wykwalifikowanej kadry pracowniczej. 

 



Dokument Informacyjny Obligacji Serii L The Farm 51 Group S.A. 

 

 

 

11 

 

 

Ponieważ produkcja pojedynczej gry trwa zazwyczaj długo (od kilku miesięcy do kilku lat) i większość kosztów musi 

zostać poniesiona w trakcie jej trwania, istotnym dla konkurencyjności czynnikiem jest sposób pozyskania środków na 

sfinansowanie produkcji. W przeszłości dominował model finansowania określany z angielskiego „advances against 

royalties”, w którym firma działająca na rynku globalnym (wydawca) finansowała wytworzenie gry, płacąc 

deweloperowi gier zaliczki (advances) na poczet przyszłych zysków ze sprzedaży (royalties), jednocześnie uzyskując 

pełne prawa do tytułu i zazwyczaj przejmując kontrolę nad projektem zarówno w sferze organizacyjnej, jak 

i finansowej. Dawało to deweloperowi gier środki na bieżącą działalność i pewien udział w zyskach ze sprzedaży, ale 

pozbawiało praw do większych zysków i decydowania o przyszłości marki. Obecnie liczący się deweloperzy gier coraz 

częściej pozyskują kapitał ze źródeł nie związanych z branżą, aby nie ograniczać możliwości maksymalizowania 

własnych zysków ze sprzedaży, budować własność intelektualną - prawo do dowolnego dysponowania produktem oraz 

jego elementami w przyszłości - a także móc decydować o optymalnej dla dewelopera gier strategii sprzedaży. 

Mając na uwadze przedmiotowe ryzyko, Emitent realizuje plany i strategie umożliwiające utrzymywanie i podnoszenie 

konkurencyjności w stosunku do innych podmiotów poprzez: 

• zespoły produkcyjne - funkcjonują w stałej strukturze organizacyjnej od kilku lat, zebrane dotychczas 

doświadczenia i rozwinięte umiejętności pozwoliły na wytwarzanie produktów o najwyższej jakości, 

porównywanych z tytułami produkowanymi przez najbardziej uznane światowe firmy z branży, 

• pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów z wydawcami i dystrybutorami z całego świata - Emitent regularnie 

uczestniczy w branżowych imprezach o zasięgu międzynarodowym (udział w targach i spotkaniach branżowych), 

gdzie nawiązuje nowe kontakty i prowadzi rozmowy na temat potencjalnej współpracy z wydawcami i 

dystrybutorami oraz rozwoju branży i innych istotnych aspektów działalności na rynku gier, 

• lokalizację biur produkcyjnych na południu Polski - koszty wytwarzania gier (w 90 proc. są to koszty pracownicze) 

są w Polsce o około 75 proc. niższe niż w krajach Europy Zachodniej i USA, gdzie funkcjonuje większość firm 

deweloperskich wytwarzających konkurencyjne produkty. Jednocześnie koszty produkcyjne w miastach, których 

zlokalizowane są biura Emitenta są około 25 proc. niższe niż w dużych miastach Polski (Warszawa, Kraków, 

Wrocław), gdzie znajdują się biura większości polskich deweloperów gier, 

• stałą współpracę z uczelniami technicznymi i artystycznymi - pozwala to na selekcjonowanie i pozyskiwanie 

najlepszych specjalistów z dziedzin wymaganych w procesie tworzenia gier, a dzięki systemowi praktyk, 

stypendiów i staży studenckich współfinansowanych przez Unię Europejską możliwe jest także rozwijanie zespołu 

produkcyjnego bez ponoszenia znacznych kosztów, 

• pozyskanie dodatkowego kapitału poprzez nowe emisje akcji - umożliwia to Emitentowi realizację projektów bez 

udziału inwestorów branżowych i tym samym umożliwia posiadanie znaczącego zasobu własności intelektualnych 

oraz uzyskiwanie wyższych zysków ze sprzedaży. 

1.2.7.  Ryzyko związane z umowami licencyjnymi dotyczącymi technologii i platform wydawania gier 

Produkowanie i wydawanie gier narzuca konieczność korzystania z licznych zewnętrznych technologii (tzw. 

middleware), których przykładem są kompletne silniki (engine) do tworzenia gier (np. Unreal Engine czy CryEngine), 

sklep internetowy App Store dla gier na platformy firmy Apple lub cyfrowe narzędzia do dystrybucji gier (np. Steam dla 

komputerów PC bądź Xbox Live Arcade dla konsoli Xbox One). Uzyskanie dostępu do tych technologii i platform niemal 

zawsze jest związane z koniecznością uzyskania licencji na stworzenie lub wydanie projektu opartego o tę technologię. 

Niektóre technologie wymagają wniesienia opłaty licencyjnej, inne wymagają spełnienia określonych wymagań 

technicznych poprzez sam produkt. Głównym czynnikiem ryzyka związanym z funkcjonowaniem tych platform i 

narzędzi jest fakt zmieniających się wymogów odnośnie uzyskania stosownych licencji oraz konieczność uzyskiwania 

końcowej akceptacji produktów ze strony dysponentów niektórych technologii. Odnośnie wymagań co do uzyskiwania 

i odnawiania licencji, Emitent jest dobrze przygotowany do przechodzenia przez cykle akceptacji technologicznej, 

a równocześnie posiada ugruntowaną pozycję na rynku deweloperów gier, co jest warunkiem koniecznym 

w przypadku niektórych platform, których dysponenci ograniczają dostęp do technologii mało doświadczonym 

podmiotom lub firmom o mało stabilnej pozycji. 

Ryzyko braku akceptacji ze strony producenta danej platformy lub technologii Emitent eliminuje poprzez 

dywersyfikację docelowych platform dystrybucji w taki sposób, że w każdym przypadku projekty wykonywane są 

równocześnie na kilka platform, z których przynajmniej jedna jest platformą otwartą (np. komputery PC). Oznacza to, 

że w przypadku opóźnień lub trudności związanych z procesem akceptacji przez dysponenta platformy zamkniętej 

(takiej jak np. Xbox Live Arcade) gra może równocześnie być dystrybuowana alternatywnymi kanałami dystrybucji, 

które nie nakładają na dewelopera ograniczeń technologicznych (np. sprzedaż wersji PC przez sklepy internetowe lub 

w klasycznej dystrybucji pudełkowej). 
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1.2.8.  Ryzyko związane z ekspansją na rynki zagraniczne 

Strategią Emitenta jest zdobywanie nowych, także zagranicznych, rynków zbytu dla produkowanych przez siebie gier. 

W związku z tym Emitent dąży do udoskonalania swojej oferty produktowej, m.in. poprzez rozpoczęcie produkcji 

własnych tytułów przystosowanych do sprzedaży online. Należy jednak uwzględnić ryzyko niepowodzenia tego 

przedsięwzięcia, które może być spowodowane np. brakiem lub niedostatecznym popytem w krajach docelowych, 

błędnym rozpoznaniem potrzeb potencjalnych klientów, niepełnym dostosowaniem produktów Emitenta do wymagań 

rynków zagranicznych, nieefektywną kampanią reklamową lub niespodziewanym pojawieniem się konkurencyjnej 

oferty. Wystąpienie takich zdarzeń może spowodować ograniczenie dynamiki rozwoju Emitenta, gorsze wyniki 

finansowe lub utratę części zainwestowanych środków. Emitent stara się ograniczyć to ryzyko poprzez szczegółowe i 

wnikliwe badanie rynku, potrzeb klientów i rzetelną ocenę szans rozwoju na rynkach zagranicznych. 

1.2.9.  Ryzyko związane z dostawcami technologii 

Emitent tworzy większość swoich projektów bazując na gotowych rozwiązaniach technologicznych (systemy i aplikacje 

wspomagające tworzenie gier, tzw. middleware). Wykorzystanie danej technologii wymaga uzyskania stosownej 

licencji od jej twórców (zazwyczaj licencje uzyskuje się na określony produkt lub serię produktów). Oprócz 

konieczności monitorowania zmian na rynku i podążania za najkorzystniejszymi trendami oraz zmieniającym się 

zapotrzebowaniem w zakresie wyboru odpowiednich technologii, występuje tu ryzyko trudności negocjacyjnych lub 

problemów technicznych związanych z wadami poszczególnych rozwiązań, których nie da się wykryć we wczesnych 

stadiach produkcji gry. Emitent nawiązał kontakty z niemal wszystkimi liczącymi się producentami technologii do 

tworzenia gier i prowadzi rozmowy dotyczące wielu różnych technologii i projektów. Emitent planuje skupiać się na 

wąskiej grupie najbardziej sprawdzonych i uznanych rozwiązań (takich jak Unreal Engine lub Unity 3D), w przypadku 

których nie odnotowuje się znaczących problemów ze wsparciem technicznym ze strony dostawcy lub nieaktualnością 

poszczególnych narzędzi. 

1.2.10.  Ryzyko związane z dywersyfikacją działalności 

Istotnym celem strategicznym Emitenta jest rozwój projektów autorskich, nie związanych z tytułami i markami 

podmiotów trzecich. Dzięki produkcji własnych gier, Emitent będzie mógł sprzedawać na całym świecie produkty, do 

których będzie posiadał wyłączne i nieograniczone prawa majątkowe. Istnieje jednak ryzyko, że dywersyfikacja 

działalności poprzez wprowadzenie na rynek własnych produktów może nie przynieść oczekiwanego popytu ze strony 

odbiorców. Jeżeli zmiany nie przyniosą spodziewanych korzyści, a Emitent ograniczy dotychczasową działalność - 

wykonywanie prac na zlecenie osób trzecich (wydawców, deweloperów) - będącą w chwili obecnej podstawowym 

źródłem jego przychodów, może dojść do znacznego obniżenia wyników finansowych Emitenta, co z kolei może 

wpłynąć na aktywność Emitenta w pozostałych obszarach jej działalności. Ponadto istnieje ryzyko, iż długotrwały 

proces wytworzenia gry przy ograniczeniu działalności dotyczącej projektów realizowanych na zamówienie spowoduje 

okresowe obniżenie przychodów ze sprzedaży oraz spowoduje okresowe problemy z płynnością finansową. Celem 

uniknięcia tego ryzyka Emitent będzie starał się dostosowywać swoje produkty do bieżących potrzeb konsumentów 

nieustannie doskonaląc je technologicznie oraz oferując je za przystępną cenę. 

1.2.11.  Ryzyko związane z naruszeniem praw własności intelektualnej 

W związku z prowadzoną przez Emitenta działalnością istnieje ryzyko, iż osoby trzecie mogą być w posiadaniu 

określonych praw własności intelektualnej do rozwiązań wykorzystywanych przez Emitenta. Emitent w swojej 

działalności zmierza do uniknięcia sytuacji, w której naruszałby - poprzez wprowadzanie do sprzedaży określonych 

produktów - prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim. Nie można jednak wykluczyć, iż w 

przyszłości w stosunku do nowych produktów mogą pojawić się zarzuty dotyczące naruszenia praw własności 

intelektualnej podmiotów trzecich. W związku z tym istnieje ewentualne ryzyko zapłaty kar i odszkodowań na rzecz 

takiego podmiotu, co mogłoby negatywnie odbić się na sytuacji finansowej Emitenta. 

1.2.12.  Ryzyko wysokości przychodów z ukończonych gier/projektów 

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

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

docelowych, jakość produktu, świadomość marki, zasięg dystrybucji i marketingu i inne elementy przyjęte jako 

założenia projektu. Na wysokość sprzedaży, a tym samym przychodów trafiających do producenta, może wpływać 

szereg trudnych do przewidzenia czynników takich jak niezapowiedziane pojawienie się konkurencyjnych produktów, 

zmiana zainteresowania rynku daną tematyką, zwiększające się wymagania odbiorców odnośnie jakości produktu, 

bądź zmieniająca się kondycja finansowa społeczeństwa. 
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Emitent realizuje szereg działań minimalizujących te czynniki ryzyka: 

• ryzyko konkurencyjności innych produktów ograniczane jest poprzez badania rynku i realizowanie projektów, na 

które istnieje wyraźne zapotrzebowanie rynkowe, a jednocześnie co do których nie jest prognozowane nasycenie 

rynku w momencie premiery danego produktu. Jednocześnie wysoka jakość produktów Emitenta pozwala 

pozycjonować je w tych segmentach rynku, w których nie funkcjonują mniej doświadczone i słabsze podmioty, 

• w celu uniknięcia braku zainteresowania rynku grami sezonowymi, Emitent realizuje projekty o ugruntowanej i 

popularnej tematyce, na które przewiduje się wyłącznie wzrost zainteresowania klienta w następnych latach, 

• wysoka jakość produktów Emitenta jest zapewniana przez doświadczone zespoły produkcyjne, efektywne 

struktury organizacyjne, bogate know-how i dostęp do najnowszych technologii, 

• aby uniknąć ryzyka spadku zainteresowania produktami Emitenta związanego z możliwym pogorszeniem się 

sytuacji gospodarczej na rynkach docelowych, planowane jest sprzedawanie produktów po konkurencyjnych 

cenach, co możliwe jest dzięki wysokiej efektywności kosztowej wynikającej z lokalizacji biur produkcyjnych w 

Polsce. Wytworzenie gry w Polsce możliwe jest przy kilkukrotnie niższych kosztach niż w krajach Europy 

Zachodniej i USA, gdzie powstaje większość konkurencyjnych produktów. Pozwala to uzyskać zadowalające 

wpływy pomimo obniżenia ceny jednostkowej produktu lub pomimo sprzedaży mniejszej liczby kopii niż 

w przypadku projektów o wyższych kosztach wytworzenia. 

1.2.13.  Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta (ryzyko nieosiągnięcia celów 
strategicznych) 

Z uwagi na fakt, iż Emitent działa na rynku, który jest w dużym stopniu obarczony ryzykiem zmienności 

i nieprzewidywalności, Emitent narażony jest na ryzyko związane z nietrafnością przyjętych założeń strategicznych, 

dotyczących m.in. rozwijanych usług i produktów oraz przyszłego zapotrzebowania na nie ze strony klientów. 

Powyższe wpływa także na ryzyko niezrealizowania możliwych do osiągnięcia przychodów i wyników finansowych. 

1.2.14.  Ryzyko realizowanych kontraktów 

W ramach prowadzonej działalności, Emitent realizuje także projekty gier na zamówienie osób trzecich. 

Niedotrzymanie określonych warunków zawartej umowy może spowodować m.in. odstąpienie klienta od kontraktu 

czy też zgłoszenie przez niego ewentualnych reklamacji i roszczeń finansowych. Wystąpienie takich zdarzeń może 

wywrzeć negatywny wpływ na sytuację i wynik finansowy Emitenta. Jednakże Emitent stara się podejmować wszelkie 

działania zabezpieczające warunki umowy i dąży do zachowania jak najlepszej współpracy z podmiotami zlecającymi 

produkcję gier, co w rezultacie pozwoli Emitentowi na podjęcie wszelkich czynności związanych z realizacją zawartej 

umowy. 

1.2.15.  Ryzyko walutowe 

Emitent wskazuje, iż w ramach wykonywanej działalności, część przychodów Emitenta związana z realizacją projektów 

gier na zlecenie osób trzecich, jest rozliczana w walutach obcych (głównie euro i dolar amerykański). Równocześnie 

większość kosztów ponoszona jest w Polsce i rozliczana w walucie krajowej PLN. Taka sytuacja powoduje narażenie 

Emitenta na zmienność przychodów z tytułu wahań kursów walut obcych wobec złotego. Opisane powyżej okoliczności 

mogą mieć istotny negatywny wpływ na osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

Celem ograniczenia opisanego powyżej ryzyka Emitent, na bieżąco monitoruje wahania kursów walut obcych oraz kurs 

PLN. W sytuacji znacznych wahań kursu walut Emitent rozważy możliwość stosowania strategii zabezpieczającej przed 

nadmiernymi wahaniami cen waluty obcej. 

1.2.16.  Ryzyko związane z brakiem pełnej stabilności sytuacji finansowej Emitenta 

W nawiązaniu do aktualnej sytuacji finansowej Emitenta, Zarząd Spółki wskazuje, iż poziom jednego ze wskaźników 

ekonomiczno-finansowych Emitenta, tj. wskaźników rentowności przyjmuje wartości ujemne. Spowodowane jest to 

tym, że Emitent w okresie od 2016 roku do końca III kwartału 2018 roku i w I kwartale 2019 notował stratę netto. 

Strata ta była wynikiem prowadzonych intensywnych prac nad produkcją lub kontynuacją trzech projektów - nowej 

gry w świecie Czarnobyla, World War 3 oraz Chernobyl VR Projekt, a także wynikiem kontynuacji prac nad projektami, 

na które Emitent pozyskał dotacje. Wyjątkiem był IV kwartał 2018 roku, w którym Emitent dzięki wysokim przychodom 

ze sprzedaży gry World War 3 osiągnął zysk netto.   

W ocenie Zarządu Emitenta, mając powyższe na uwadze oraz przy uwzględnieniu pozostałych wskaźników 

ekonomiczno-finansowych osiąganych przez Emitenta, tj. w szczególności płynności finansowej, aktualna sytuacja 

Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego, nie upoważnia do eksponowania poważnego 
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zagrożenia dla kontynuacji jego działalności. Jednakże biorąc pod uwagę poprzednie lata działalności Emitenta, w 

których wskaźniki rentowności odbiegały od przyjętych bezpiecznych norm, jak również ewentualne pogorszenie 

sytuacji w branży gier komputerowych może skutkować zwiększeniem odchylania się wskaźników rentowności, 

płynności finansowej czy też struktury finansowania aktywów i dźwigni finansowej od bezpiecznych poziomów. W celu 

minimalizacji przedmiotowego ryzyka związanego z brakiem pełnej stabilności sytuacji finansowej Emitenta, Zarząd 

Spółki na bieżąco monitoruje poziom przedmiotowych wskaźników. Dodatkowo Zarząd Emitenta podkreśla, że na 

dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest w pełni zdolny do kontynuowania działalności 

w niezmienionym zakresie. 

 

1.3.  Czynniki ryzyka związane ze specyfiką obligacji i Ofertą Publiczną i 

obrotem obligacjami na rynku zorganizowanym 

1.3.1.  Adekwatność inwestycji w Obligacje komercyjne do potrzeb i wiedzy Inwestora  

Każdy potencjalny inwestor rozważający inwestycję w Obligacje powinien oszacować czy inwestycja w Obligacje jest 

dla niego odpowiednią inwestycją w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy inwestor powinien: 

- posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Obligacji oraz korzyści i ryzyka 

związanego z inwestowaniem w Obligacje; 

- posiadać dostęp do, oraz znajomość odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w 

kontekście jego szczególnej sytuacji finansowej, inwestycji w Obligacje oraz wpływu inwestycji w Obligacje na jego 

ogólny portfel inwestycyjny; 

- posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka związanego z 

inwestowaniem w Obligacje; 

- w pełni rozumieć warunki emisji Obligacji oraz posiadać znajomość rynków finansowych; oraz 

- posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy 

rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na 

inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyk. 
 

Dodatkowo, działalność inwestycyjna realizowana przez osoby, które potencjalnie dokonają inwestycji w Obligacje, 

podlega przepisom regulującym inwestycje lub ocenie albo regulacjom przyjętym przez określone organy. Każda osoba 

rozważająca inwestycję w Obligacje powinna skonsultować się ze swoimi doradcami prawnymi w celu ustalenia czy 

oraz w jakim zakresie: 

- Obligacje stanowią dla niej inwestycję zgodną z prawem; 

- Obligacje mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia; oraz 

- obowiązują inne ograniczenia w zakresie nabycia lub zastawiania Obligacji przez taką osobę. 

Instytucje finansowe powinny sprawdzić stosowne przepisy w celu ustalenia, jaka jest właściwa klasyfikacja Obligacji 

z punktu widzenia zarządzania ryzyka. 

1.3.3. Ryzyko sankcji w związku z Ofertą Publiczną i akcją promocyjną 

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów 

prawa w związku z ofertą publiczną lub subskrypcją dokonywaną na podstawie tej oferty przez Emitenta, lub inne 

podmioty uczestniczące w tej ofercie i subskrypcji albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, 

KNF, z zastrzeżeniem art. 19, może: 

1)  nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie 

dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

2)  zakazać rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo dalszego jej prowadzenia, lub 

3)  opublikować, na koszt Emitenta informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną, lub 

subskrypcją. 

W związku z jedną ofertą publiczną lub subskrypcją, KNF może zastosować wskazane powyżej środki wielokrotnie.  

W przypadku niewykonania nakazu, o którym mowa w pkt 1 albo naruszenia zakazu wskazanego w pkt 2 KNF może - 

na podstawie art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie - nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5.000.000 zł. 

Art. 18. Ustawy o Ofercie upoważnia KNF do zastosowania środków, o których mowa w art. 16 także w przypadku gdy: 
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1) oferta publiczna lub subskrypcja papierów wartościowych dokonywana na podstawie tej oferty, w znaczący sposób 

naruszałyby interesy inwestorów, 

2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego Emitenta, 

3) działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może 

mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle przepisów prawa może 

prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub 

4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje 

ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ 

na ich ocenę. 

Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16 i 18 Ustawy o Ofercie komunikat 

o ich zastosowaniu zamieszcza się - zgodnie z art. 18a ust. 3. - na stronie internetowej KNF. 

Sankcje administracyjne grożą też w związku z prowadzeniem akcji promocyjnej oferty publicznej. W szczególności w 

przypadku, gdy Emitent prowadzi akcję promocyjną z naruszeniem przepisów o zasadach prowadzenia takiej akcji 

zawartych w art. 53 ust. 3 - 7 Ustawy o Ofercie, KNF może: 

1)  nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 

dni roboczych, w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości lub 

2)  zakazać prowadzenia akcji promocyjnej, w szczególności w przypadku gdy Emitent uchyla się od usunięcia 

wskazanych przez KNF nieprawidłowości w terminie 10 dni lub treść materiałów promocyjnych lub reklamowych 

narusza przepisy prawa, lub 

3)  opublikować - na koszt Emitenta - informację o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji promocyjnej, wskazując 

naruszenia prawa  

oraz nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł. 

W związku z udostępnianiem określonych informacji KNF może wielokrotnie zastosować środek przewidziany w pkt 2 

i 3 powyżej. 

W przypadku niewykonania nakazu, o którym mowa w pkt 1 albo naruszenia zakazu wskazanego w pkt 2 KNF może - 

na podstawie art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie - nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5.000.000 zł. 

1.3.4. Ryzyko związane z niewłaściwym wypełnieniem oraz nieopłaceniem zapisu na Obligacje 

Emitent pragnie podkreślić, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na 
Obligacje ponosi Inwestor. Zapis pomijający jakikolwiek z wymaganych elementów może zostać uznany za nieważny. 
Nieopłacenie zapisu na Obligacje w terminie określonym w Dokumencie Informacyjnym powoduje nieważność 
złożonego zapisu. Wpłata na mniejszą liczbę Obligacji niż wskazana w zapisie (lecz nie mniejsza niż na 5 sztuk) nie 
oznacza nieważności zapisu, a powoduje, że będzie on traktowany jak złożony na liczbę Obligacji mającą pokrycie we 
wpłaconej kwocie (z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części Obligacji).  

1.3.5. Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów 

Zgodnie z zapisami niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Zarząd Emitenta zastrzega sobie prawo do zmiany 
terminów Oferty Publicznej, w tym wydłużenia terminu przyjmowania zapisów na Obligacje. W takim przypadku, 
zostanie podana do publicznej wiadomości, w sposób, w jaki został opublikowany Dokument Informacyjny, stosowna 
informacja w formie aneksu do Dokumentu Informacyjnego. Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na oferowane 
Obligacje może spowodować zamrożenie na pewien okres środków finansowych wniesionych przez Inwestorów 
w formie dokonanych wpłat na Obligacje. 

1.3.6. Ryzyko związane z redukcją zapisów 

Jeżeli łączna liczba Obligacji objętych złożonymi zapisami, opłaconymi i przyjętymi do przydziału zgodnie z przyjętymi 

zasadami wyniesie więcej niż liczba Obligacji oferowanych, zapisy Inwestorów będą podlegać proporcjonalnej redukcji, 

zgodnie z zasadami przedstawionymi w pkt 3.3.6 niniejszego Dokumentu,  co nie uprawnia Inwestora, któremu 

przydzielono mniej Obligacji albo nie przydzielono ich wcale, do wysuwania względem Emitenta jakichkolwiek 

roszczeń. 
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1.3.7.  Ryzyko niedotrzymania zobowiązań 

Nie można wykluczyć ryzyka nie wywiązania się przez Emitenta ze swoich zobowiązań wobec Obligatariuszy. W 

przypadku, gdy Emitent nie wypełni w całości lub w części zobowiązań wynikających z Obligacji, podlegają one 

przedterminowemu wykupowi na żądanie Obligatariusza. Nie można jednak zagwarantować, że Emitent zadośćuczyni 

takiemu żądaniu. W przypadku uchylania się przez Emitenta od zobowiązań wynikających z Obligacji, Administrator 

Zabezpieczeń podejmie działania egzekucyjne, zmierzające do zaspokojenia wierzytelności Obligatariuszy. 

Obligatariusze mogą więc otrzymać swoje należności wynikające z Obligacji z opóźnieniem. Może też jednak dojść do 

sytuacji, w której Obligatariusze nie otrzymają należnych im środków w pełnej wysokości albo nie otrzymają ich wcale. 

1.3.8.  Ryzyko związane z przedmiotem zabezpieczenia 

Wartość przedmiotu zabezpieczenia związana jest z wartością rynkową gry komputerowej Emitenta pod tytułem 

„World War 3”. Zgodnie z przygotowanym przez niezależny od Emitenta podmiot raportem z wyceny gry, jej rynkowa 

wartość godziwa, oszacowana na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 14.112.000,00 zł. Należy jednak mieć na uwadze, że 

w przypadku nie ziszczenia się przyjętych w wycenie założeń, co do terminów ukończenia dalszych etapów jej produkcji 

i wersji, w tym przeznaczonej na konsole, a także założeń, co do spodziewanych wolumenów sprzedaży gry, jej wartość 

rynkowa może okazać się niższa. Dodatkowo, jakkolwiek oszacowana wartość gry odzwierciedla, zgodnie z treścią 

raportu, fakt ograniczonej płynności aktywów na rynku, nie można wykluczyć, że w przypadku ewentualnej 

wymuszonej sprzedaży praw do gry w sytuacji braku realizacji przez Emitenta świadczeń z Obligacji, uzyskana stąd 

kwota będzie niższa, niż wskazana w wycenie. Istnieje więc ryzyko, że Obligatariusze otrzymają swoje należności 

wynikające z Obligacji z opóźnieniem lub też nie otrzymają ich w pełnej wysokości, albo wcale. 
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2.  OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W 

DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 

2.1. Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone 

w Dokumencie Informacyjnym 

Za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym odpowiedzialni 

są: 

1. Emitent - The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach. Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje 

zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym. 

2. Oferujący – Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie. Oferujący ponosi odpowiedzialność za 

informacje o Ofercie Publicznej, zawarte w Rozdziale 3 Dokumentu Informacyjnego „Dane o Emisji”. 

 

2.2. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w 

Dokumencie Informacyjnym 

2.2.1.  Oświadczenie Emitenta  

Działając w imieniu The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach niniejszym oświadczam, że według mojej najlepszej 

wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym Dokumencie 

Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Dokumencie Informacyjnym nie 

pominięto żadnych faktów co mogłyby wpływać na jej znaczenie.  

 

 

 

__________________________________  

Robert Siejka - Prezes Zarządu      

Gliwice, dnia 04 czerwca 2019 roku  

 

 

2.2.2. Oświadczenie Oferującego 

 
Działając w imieniu Prosper Capital Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, oświadczamy, że zgodnie z 

najlepszą wiedzą Prosper Capital Domu Maklerskiego S.A. i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, 

informacje zawarte w częściach Dokumentu Informacyjnego, za które Prosper Capital Dom Maklerski S.A. ponosi 

odpowiedzialność, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że informacje zawarte w tych częściach nie 

pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

 

 

__________________________________                          __________________________________ 

Andrzej Przewoźnik - Prezes Zarządu       Łukasz Dybek – Wiceprezes Zarządu   

Warszawa, dnia 04 czerwca 2019 roku  
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3.  DANE O EMISJI 

3.1. Przedmiot oferty 

Przedmiotem Oferty Publicznej są Obligacje Serii L  - obligacje na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, 

w łącznej liczbie 4.200 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 4.200.000,00 zł. Emisja dochodzi do skutku pod warunkiem 

subskrybowania i przydzielenia co najmniej 1.000 sztuk Obligacji. 

 

3.2. Podstawa prawna emisji Obligacji 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji Obligacji jest Zarząd, który w dniu 3 czerwca 2019 r. podjął uchwałę 

o następującej treści: 

Uchwała Nr 01/06/2019 

Zarządu The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach 

z dnia 03 czerwca 2019 roku 

w sprawie emisji obligacji Serii L 

 

§ 1. 

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka" lub „Emitent"), działając na podstawie art. 
2 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o obligacjach”) oraz ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), niniejszym postanawia o emisji do 4.200 
obligacji Serii L na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda („Obligacje Serii L”). 

 

§ 2. 

Wykup Obligacji Serii L nastąpi w dniu 27 czerwca 2021 roku. W tym dniu Spółka wypłaci każdemu 
posiadaczowi Obligacji Serii L zwanemu dalej „Obligatariuszem”, kwotę równą wartości nominalnej 
Obligacji Serii L. 

 

§ 3. 

1. Obligacje będą oprocentowane w wysokości 7,25% w skali roku. 

2. Cena Emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych. 

3. Obligacje Serii L nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez 
Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 

§ 4. 

1.  Proponowanie nabycia Obligacji Serii L zostanie dokonane w trybie oferty publicznej, zgodnie z art. 33 
ust. 1 Ustawy o Obligacjach oraz art. 7 ust. 8a Ustawy o Ofercie. 

2. Oferującym Obligacje Serii L będzie Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.  

 

§ 5. 

1. Obligacje Serii L będą zabezpieczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w „Warunkach Emisji 
Obligacji Serii L The Farm 51 Group S.A.”, które stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.  

2. Obligacje Serii L będą wydawane przed ustanowieniem zabezpieczeń, o których mowa powyżej.  
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§ 6. 

1.  Przydział Obligacji nastąpi w dniu 27 czerwca 2019 roku (Dzień Przydziału). 

2.  Emisja Obligacji Serii L dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostaną Obligacje Serii L o łącznej wartości 
nominalnej 1.000.000,00 zł. 

3. Emitent może skrócić lub przedłużyć termin przyjmowania Zapisów na Obligacje Serii L. 

4.  Warunki Emisji Obligacji Serii L regulujące prawa i obowiązki Emitenta i Obligatariuszy stanowią 
Załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

3.3. Określenie zasad subskrypcji Obligacji 

3.3.1. Osoby, do których kierowana jest Oferta 

Oferta Publiczna kierowana jest do: 

1) osób fizycznych, 

2) osób prawnych, 

3) jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, zarówno rezydentów jak i nierezydentów w rozumieniu 

przepisów Prawa Dewizowego. 

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności 

zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa 

Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz 

z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy 

podejmując czynności związane z nabyciem Obligacji nie narusza przepisów prawa.  

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

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

rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, 

w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania 

zezwolenia. 

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

wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US 

Securities Act 1933) ani osoby  działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są 

uprawnione do nabycia Obligacji. 

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Informacyjny nie może być traktowane jako propozycja, 

oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna obligacji w jakiejkolwiek innej 

jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami. 

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument Informacyjny ani obligacje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, 

zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie - w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

3.3.2. Terminy otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej 

Oferta Publiczna rozpocznie się z chwilą rozpoczęcia udostepnienia do publicznej wiadomości Dokumentu 

Informacyjnego. Poszczególne czynności związane z Ofertą Publiczną będą wykonywane we wskazanych poniżej 

terminach: 
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CZYNNOŚĆ TERMIN 

Publikacja Dokumentu Informacyjnego 04 czerwca 2019 r. 

Przyjmowanie Zapisów na Obligacje 04 czerwca – 26 czerwca 2019 r. 

Przydział Obligacji 27 czerwca 2019 r. 
 

Terminy Oferty Obligacji mogą ulec zmianie.  

W przypadku przedłużenia któregoś z powyższych terminów, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu 

upływu pierwotnego terminu.  W przypadku przesunięcia któregoś z tych terminów na późniejszy okres, przekazanie 

informacji nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia biegu pierwotnego terminu. W przypadku skrócenia któregoś z 

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

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

zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Dokumentu Informacyjnego.  

Informacja o zmianie terminów przekazana zostanie w formie aneksu do Dokumentu Informacyjnego podanego do 

publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Dokument Informacyjny, czyli na stronie 

internetowej Spółki www.thefarm51.com oraz na stronie internetowej Oferującego www.pcdm.pl . Wyjątkiem od 

zasady przekazania informacji o zmianie terminu w formie aneksu jest wcześniejsze zakończenie przyjmowania 

zapisów i wcześniejszy przydział Obligacji związane z subskrybowaniem większej liczby Obligacji, niż oferowana, która 

to informacja zostanie przekazana w formie komunikatu aktualizującego 

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

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego oferuje się 4.200 Obligacji zwykłych na okaziciela serii L The 

Farm 51 Group S.A. o wartości nominalnej i cenie emisyjnej równej 1.000 zł każda. Oferta Publiczna dojdzie do skutku 

w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 1.000 Obligacji. 

Podmiotem Oferującym Obligacje jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A.  

Oferowanie odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Dokumencie 

Informacyjnym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie oraz Emitencie. 

Oferta Publiczna w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy o Ofercie jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Informacyjny nie może być 

traktowany jako rekomendacja, propozycja lub oferta nabycia Obligacji. Ani niniejszy Dokument Informacyjny, ani 

papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem zatwierdzenia, rejestracji lub notyfikacji w jakimkolwiek 

państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym nie mogą 

być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać 

przeprowadzona zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymagań prawnych. 

Każdy Inwestor zamieszkały lub mający siedzibę poza Rzeczpospolitą Polską, który zamierza uczestniczyć w Ofercie, 

powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami obowiązującymi w innych państwach, które mogą 

mieć do niego zastosowanie w tym zakresie. 

Koszty zapisu  

W związku ze złożeniem zapisów Inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów, za wyjątkiem ewentualnych 

kosztów wynikających ze złożenia zapisu droga korespondencyjną. 

Zapisy  

Zapis na Obligacje może zostać złożony jedynie przez osobę, która  zawarła z Oferującym umowę świadczenia usług 

maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia instrumentów finansowych. W przypadku, 

gdy osoba zainteresowana nabyciem Obligacji nie ma zawartej takiej umowy, powinna ona skontaktować się z 

Oferującym w celu uzyskania wyjaśnień, co do trybu i zasad jej podpisania. Zapis na Obligacje może być złożony po 

dostarczeniu Oferującemu podpisanej umowy wraz z kompletem dokumentów oraz po podpisaniu jej przez 

Oferującego. Wymagane jest również, z wyłączeniem sytuacji, gdy Inwestor doręcza dokumenty Oferującemu osobiście, 

dołączenie do tych dokumentów kopii dowodu tożsamości i kopii dodatkowego dokumentu poświadczającego 

tożsamość. Ich brak spowoduje, że umowa nie będzie mogła zostać zawarta. 

Pojedynczy zapis na Obligacje złożony przez Inwestora nie może obejmować mniej niż 5 obligacji i więcej niż łączna 

liczba Obligacji przewidzianych w Ofercie Publicznej. Pojedynczy zapis na mniej niż 5 obligacji będzie uważany za 

nieważny. Zapis opiewający na większą liczbę Obligacji niż liczba Obligacji oferowanych w Ofercie Publicznej będzie 

traktowany jak zapis na łączną liczbę Obligacji oferowanych w Ofercie Publicznej. Inwestor może złożyć wielokrotne 

zapisy na Obligacje, przy czym łączna liczba Obligacji określona w zapisach złożonych przez jednego Inwestora, nie 

http://www.thefarm51.com/
http://www.pcdm.pl/
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może być większa niż liczba oferowanych Obligacji. Przy zachowaniu tej zasady wielokrotne zapisy składane przez 

Inwestora będą przy przydziale Obligacji traktowane jak jeden zapis. 

Zapisy na Obligacje mogą być składane w formie papierowej albo elektronicznej. 

Zapisy na Obligacje Inwestorzy powinni składać na formularzu zapisu, który stanowi Załącznik nr 2 do Dokumentu 

Informacyjnego.  

Zapisy na Obligacje składane w formie papierowej przyjmowane będą w siedzibie Oferującego przy ul. Waryńskiego 

3A, 00 – 645 Warszawa lub w innym miejscu uzgodnionym z Oferującym. Składając zapis na Obligacje Inwestor okazuje 

pracownikowi Oferującego dokument tożsamości. Możliwe jest również składanie zapisów korespondencyjnie – pocztą 

lub kurierem – na adres Oferującego przy ul. Waryńskiego 3A, 00 – 645 Warszawa. W przypadku składania zapisu drogą 

korespondencyjną oryginał dokumentu zapisu musi zostać dostarczony na adres Oferującego najpóźniej do godz. 17.00 

ostatniego dnia przewidzianego na składanie zapisów.  

Składanie zapisów w postaci elektronicznej następuje poprzez wysłanie na adres e-mail: maklerzy@pcdm.pl 

zawierającego skan podpisanego dokumentu zapisu do godz. 24:00 ostatniego dnia przewidzianego na składanie 

zapisów.  

W przypadku zapisów składanych korespondencyjnie albo kanałem elektronicznym, wymagane jest również 

dołączenie do nich kopii dowodu tożsamości i kopii dodatkowego dokumentu poświadczającego tożsamość 

(zawierającego PESEL lub/i zdjęcie). Ich brak spowoduje, że zapis taki nie zostanie uznany za złożony.    

Dopuszczalne jest składanie zapisów za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo 

wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku Inwestora, który nie zawarł wcześniej z 

Oferującym umowy świadczenia usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia 

instrumentów finansowych, a umowa taka jest zawierana przez pełnomocnika, Inwestor musi osobiście wypełnić 

formularz identyfikacji klienta. Formularz ten musi zostać przedstawiony przez pełnomocnika wraz z dokumentem 

pełnomocnictwa. Oryginał pełnomocnictwa powinien zostać przekazany Oferującemu najpóźniej wraz ze złożeniem 

zapisu. Składając zapis na Obligacje pełnomocnik okazuje pracownikowi Oferującego dokument tożsamości. W 

przypadku składania zapisu drogą korespondencyjną oryginał pełnomocnictwa powinien zostać dostarczony na adres 

Oferującego najpóźniej do godz. 17:00 ostatniego dnia przewidzianego na składanie zapisów. Wymagane jest również 

dołączenie do niego kopii dowodu tożsamości i kopii dokumentu poświadczającego tożsamość zarówno mocodawcy, 

jak i pełnomocnika. Ich brak spowoduje, że zapis taki nie zostanie uznany za złożony.  

Zapisy składane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym odrębnie na rzecz poszczególnych, 

zarządzanych przez towarzystwo funduszy, stanowią w rozumieniu niniejszego Dokumentu Informacyjnego zapisy 

odrębnych Inwestorów.  

Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie powinien złożyć jeden zapis zbiorczy na rzecz 

poszczególnych klientów, dołączając do zapisu listę Inwestorów zawierającą w odniesieniu do każdego z Inwestorów 

informacje określone odpowiednio w formularzu zapisu na Obligacje.  

Zapis, które nie zawiera wszystkich danych zawartych w formularzu jest nieważny. Dodatkowe postanowienia 

nieprzewidziane w formularzu nie wywołują skutków prawnych.  

Zapis na Obligacje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważny.  

Zapis jest nieodwołalny za wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym w ustępie 

poniżej. 

W przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji Obligacji, a przed dokonaniem ich przydziału zostanie udostępniony do 

publicznej wiadomości aneks do Dokumentu Informacyjnego, Inwestor, który złożył zapis przed opublikowaniem 

aneksu może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje 

przez oświadczenie na piśmie złożone Oferującemu, w terminie dwóch dni roboczych od dnia opublikowania aneksu 

do Dokumentu Informacyjnego. 

Subskrybent będzie związany złożonym zapisem do dnia przydziału Obligacji lub do czasu złożenia oświadczenia o 

uchyleniu się od skutku złożonego zapisu na Obligacje, lub do dnia ogłoszenia informacji o niedojściu oferty publicznej 

Obligacji do skutku. 

W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na temat dokumentów 

wymaganych przy składaniu zapisów przez przedstawicieli ustawowych, pełnomocników lub inne osoby działające w 

imieniu inwestorów potencjalni inwestorzy powinni skontaktować się z Oferującym.  

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Obligacje ponosi Inwestor.  

mailto:maklerzy@pcdm.pl
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3.3.4. Zasady, miejsca i terminy dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w 
oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej 

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu jest opłacenie Obligacji w kwocie równej iloczynowi liczby Obligacji wskazanej 

w zapisie i ceny emisyjnej Obligacji.  

Wpłata na Obligacje powinna zostać dokonana w złotych polskich na rachunek Prosper Capital Domu Maklerskiego o 

numerze: 

20 1020 1026 0000 1002 0197 1514 

Wpłata na Obligacje powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby środki na nabycie Obligacji 

zostały zaksięgowane na rachunku bankowym Oferującego najpóźniej do końca ostatniego dnia przyjmowania zapisów 

na Obligacje (data uznania rachunku Oferującego), pod rygorem uznania zapisu za nieważny i nie uwzględniania go 

przy przydziale Obligacji. 

Tytuł wpłaty powinien zawierać: 

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

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

3. adnotację „Wpłata na obligacje The Farm 51 Group S.A.”  

W przypadku, gdy wpłata na Obligacje następuje z innego rachunku, niż rachunek Inwestora, w tytule przelewu należy 

wskazać dodatkowo imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) Inwestora. Zwraca się uwagę Inwestorów, iż ponoszą 

oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu pełnego i terminowego wniesienia wpłat na Obligacje.  

Wpłata na mniejszą liczbę Obligacji niż wskazana w zapisie (lecz nie mniejszą niż na 5 sztuk) nie oznacza nieważności 

zapisu, a powoduje, że będzie on traktowany jak złożony na liczbę Obligacji mającą pokrycie we wpłaconej kwocie (z 

uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części Obligacji).  

Inwestorzy mogą opłacać Obligacje dokonując wielokrotnych przelewów, których wartość będzie podlegała 

sumowaniu. 

Wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu.  

3.3.5. Informacja o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych 
złożonego zapisu, wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było 
skuteczne 

W przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji Obligacji, a przed dokonaniem ich przydziału zostanie udostępniony do 

publicznej wiadomości aneks do Dokumentu Informacyjnego, Inwestor, który złożył zapis przed opublikowaniem 

aneksu może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje 

przez oświadczenie na piśmie złożone Oferującemu, w terminie dwóch dni roboczych od dnia opublikowania aneksu 

do Dokumentu Informacyjnego. Aneks będzie zawierać informację o dacie, do której przysługuje prawo uchylenia się 

od skutków prawnych złożonego zapisu. 

Emitent może dokonać przydziału Obligacji dopiero po upływie terminu do uchylenia się od skutków prawnych 
złożonego przez subskrybenta zapisu. W związku z tym w przypadku opublikowania aneksu, którego data publikacji 
powodowałaby, że termin do którego przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu 
przypadałaby później, niż termin przydziału Obligacji, termin przydziału Obligacji zostanie stosownie przesunięty, a 
aneks będzie zawierał również informację o zmianie daty przydziału. 

Osoby, które nie złożyły oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu w związku z 

opublikowaniem aneksu do Dokumentu Informacyjnego, związane są złożonym zapisem na Obligacje. W przypadku 

uchylenia się od skutków prawnych zapisu, Oferujący zwróci Inwestorowi wpłaconą kwotę, w sposób określony w 

Formularzu zapisu w terminie do 7 dni roboczych bez żadnych odsetek ani odszkodowań. 

3.3.6. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych 

Przydział Obligacji zostanie dokonany 27 czerwca 2019 r.  

Przydział Obligacji nastąpi w oparciu o poprawnie złożone zapisy i poprawnie dokonane wpłaty na Obligacje, zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumencie Informacyjnym.  

W przypadku gdy wszystkie oferowane Obligacje zostaną objęte prawidłowymi zapisami i opłacone w dniu 

przypadającym przed ostatnim dniem subskrypcji („Dzień Przekroczenia Zapisów”), subskrypcja zostanie zakończona 

wcześniej, niż wynika to z przyjętego pierwotnie harmonogramu - następnego dnia roboczego po dniu, w którym 
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subskrybowano wszystkie oferowane Obligacje (chyba, że Dniem Przekroczenia Zapisów będzie przedostatni dzień 

subskrypcji, wówczas zakończy się ona planowo). Informacja o wcześniejszym zakończeniu subskrypcji i 

wcześniejszym dniu przydziału zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w 

sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Dokument Informacyjny, czyli na stronie internetowej Spółki 

www.thefarm51.com oraz na stronie internetowej Oferującego www.pcdm.pl. 

Jeżeli liczba Obligacji objętych zapisami, opłaconych i przyjętych do przydziału zgodnie z przyjętymi zasadami, wyniesie 

nie więcej niż liczba Obligacji oferowanych, każdemu Inwestorowi składającemu zapis na Obligacje zostanie 

przydzielona taka liczba Obligacji, na jaką złożył zapis. 

Jeżeli łączna liczba Obligacji objętych złożonymi zapisami, opłaconymi i przyjętymi do przydziału zgodnie z przyjętymi 

zasadami wyniesie więcej niż liczba Obligacji oferowanych, zapisy Inwestorów będą podlegać proporcjonalnej redukcji, 

zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej. 

Inwestorom, którzy złożyli zapisy i opłacili Obligacje przed Dniem Przekroczenia Zapisów Obligacje zostaną 

przydzielone w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów. 

Zapisy złożone i opłacone w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów (włącznie) do końca następnego dnia roboczego 

(o ile ten następni dzień roboczy będzie mieścił się w terminie subskrypcji) zostaną proporcjonalnie zredukowane. 

Łączna liczba Obligacji przydzielonych Inwestorom, który złożyli i opłacili zapisy w okresie od Dnia Przekroczenia 

Zapisów do końca następnego dnia roboczego będzie równa różnicy między łączną liczbą Obligacji oferowanych, a 

liczbą Obligacji przydzielonych Inwestorom, którzy złożyli zapisy i opłacili Obligacje w dniach poprzedzających Dzień 

Przekroczenia Zapisów. Stopa alokacji i stopa redukcji zapisów wyrażać się będą w procentach, z zaokrągleniem do 

dwóch miejsc po przecinku. Liczba Obligacji przydzielonych poszczególnym Inwestorom będzie wyrażać się liczbą 

całkowitą, a więc tzw. ułamkowe części Obligacji, powstałe w wyniku redukcji, nie będą przydzielane. Obligacje nie 

przyznane w wyniku zaokrągleń w dół zostaną przydzielone, po jednej Obligacji, kolejno tym Inwestorom, których 

zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyli zapisy na największą liczbę Obligacji, aż do całkowitego wyczerpania puli 

Obligacji powstałej w wyniku zaokrągleń. W przypadku równej liczby Obligacji objętych zapisami o pierwszeństwie 

przydziału decyduje kolejność wpłat, a w przypadku braku możliwości jednoznacznego ustalenia tej kolejności (ta sama 

wartość wpłat zaksięgowana przez bank prowadzący rachunek tego samego dnia o tej samej godzinie) Emitent 

zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji zgodnie z zasadą dyskrecjonalną, tj. według własnego uznania Emitenta.  

Przydzielenie Obligacji w mniejszej liczbie niż określona w zapisie nie daje podstawy do odstąpienia od zapisu.  

Informacja o dokonaniu przydziału Obligacji zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został 

opublikowany niniejszy Dokument Informacyjny. 

3.3.7. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot 

W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału Inwestorowi składającemu zapis na Obligacje nie zostaną 

przydzielone Obligacje lub przydzielona zostanie mniejsza liczba Obligacji niż ta, na którą złożono zapis, nadpłacone 

kwoty zostaną zwrócone Inwestorowi w terminie do 7 dni roboczych od dnia dokonania przydziału Obligacji.  

W przypadku uchylenia się przez Inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu w związku z udostępnieniem 

aneksu do Dokumentu Informacyjnego, dokonane wpłaty zostaną zwrócone takiemu Inwestorowi w terminie 7 dni 

roboczych od daty złożenia Oferującemu oświadczenia na piśmie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego 

zapisu.  

Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.  

Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora w dokumencie zapisu. Jeśli 

Inwestor wskaże uzasadnione powody dokonania zapłaty na inny rachunek bankowy prowadzony na jego rzecz, jest 

obowiązany zawiadomić o tym Oferującego nie później niż na 2 dni robocze przed terminem przekazania środków. W 

takim przypadku Oferujący wskaże Inwestorowi sposób bezpiecznego przekazania danych nowego rachunku. 

3.3.8. Przypadki, w których Oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej 
przeprowadzenia 

Niedojście Oferty do skutku  

Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy do dnia zamknięcia subskrypcji Obligacji w terminach 

określonych w Dokumencie Informacyjnym, nie zostanie objętych zapisem  oraz należycie opłaconych przynajmniej 

1.000 Obligacji; 

 

 

http://www.thefarm51.com/
http://www.pcdm.pl/
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Odstąpienie od Oferty 

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacje Emitent może w każdym czasie i bez podawania przyczyn 

podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty. Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent może 

odstąpić od przeprowadzenia Oferty jedynie z ważnych powodów, które w takich okolicznościach ogłosi. 

Zawieszenie Oferty  

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacje Emitent może w każdym czasie i bez podawania przyczyn 

podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty. Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzję o 

zawieszeniu Oferty jedynie ważnych powodów, które w takich okolicznościach ogłosi.  

Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazywania nowych terminów 

Oferty. Terminy te Spółka, może ustalić później, a informacja zostanie przekazana niezwłocznie po jej ustaleniu, w 

sposób, w jaki został udostępniony Dokument Informacyjny. 

3.3.9. Sposób i forma poinformowania o dojściu lub niedojściu Oferty do skutku oraz sposobu 
i terminu zwrotu wpłaconych kwot 

W przypadku dojścia albo niedojścia do skutku Oferty informacja o tym fakcie zostanie przekazana do publicznej 

wiadomości niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin po powzięciu tej informacji przez Emitenta, w sposób 

w jaki został udostępniony Dokument Informacyjny, tj. na stronie internetowej Spółki www.thefarm51.com oraz na 

stronie internetowej Oferującego www.pcdm.pl. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzania Oferty informacja o tym fakcie zostanie przekazana do publicznej 

wiadomości niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin po powzięciu tej informacji przez Emitenta, w sposób 

w jaki został udostępniony Dokument Informacyjny, tj. na stronie internetowej Spółki www.thefarm51.com oraz na 

stronie internetowej Oferującego www.pcdm.pl. 

W przypadku zawieszenia Oferty w trakcie trwania subskrypcji złożone zapisy zostaną przez Emitenta uznane za 

wiążące, a wpłaty na Obligacje nie będą podlegać automatycznemu zwrotowi Inwestorom. Osoby, które złożyły zapis 

na Obligacje mają natomiast prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 dni roboczych 

od dnia udostępnienia aneksu do Dokumentu Informacyjnego, na podstawie którego oferta jest zawieszana. Uchylenie 

się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone Oferującemu.  

Zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 7 dni roboczych od odpowiednio dnia 

ogłoszenia przez Emitenta informacji odpowiednio o niedojściu Oferty do skutku albo dnia ogłoszenia przez Emitenta 

o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty, albo w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia Oferującemu oświadczenia 

na piśmie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu w przypadku zawieszenia oferty.  

Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.  

Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora w dokumencie zapisu. Jeśli 

Inwestor wskaże uzasadnione powody dokonania zapłaty na inny rachunek bankowy prowadzony na jego rzecz, jest 

obowiązany zawiadomić o tym Oferującego nie później niż na 2 dni robocze przed terminem przekazania środków. W 

takim przypadku Oferujący wskaże Inwestorowi sposób bezpiecznego przekazania danych nowego rachunku. 

3.3.10. Sposób i forma ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty lub jej odwołaniu 

Informacja o odwołaniu Oferty Publicznej lub odstąpieniu od jej przeprowadzenia zostanie udostępniona do 

wiadomości Inwestorów w taki sam sposób, w jaki został im przekazany Dokument Informacyjny.  

W takich przypadkach dokonane wpłaty zostaną zwrócone Inwestorom w terminie 2 dni roboczych od daty ogłoszenia 

o odwołaniu Oferty lub odstąpieniu od jej przeprowadzenia. 

 

  

http://www.thefarm51.com/
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4.  DANE O EMITENCIE 

4.1.  Podstawowe informacje  

Firma: The Farm 51 Group 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Gliwice 

Adres: ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15, 44-102 Gliwice 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy W Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS:  0000383606 

REGON: 241925607 

NIP: 6312631819 

Tel. + 48 32 279 03 80 

Internet: www.thefarm51.com 

E-mail: info@thefarm51.com 

 

Emitent jest spółka publiczną, którego akcje notowane są w alternatywnym systemie obrotu New Connect 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raporty, które Emitent jest zobowiązany 

publikować dostępne są na stronie internetowej Emitenta i https://newconnect.pl/. 

4.5.  Charakterystyka działalności i opis historii Emitenta 

Emitent został zawiązany w dniu 9 lutego 2011 roku pod firmą The Farm 51 S.A.  

W dniu 11 kwietnia 2011 roku dokonano zmiany Statutu Emitenta poprzez zmianę firmy z The Farm 51 S.A. na The 

Farm 51 Group S.A. 

Emitent został zarejestrowany w dniu 15 kwietnia 2011 roku przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383606. 

Emitent zostały założony przez ówczesnych udziałowców spółki The Farm 51 sp. z o.o. (do dnia 10 lipca 2012 roku 

spółka ta była spółką zależną od Emitenta), którzy osiągając sukces na rynku związanym z grami, postanowili 

wykorzystać zdobyte doświadczenie i skumulować potencjał w celu stworzenia liczącej się w świecie firmy, tj. Emitenta 

- tworzącej gry. 

Poniżej zaprezentowano najważniejsze wydarzenia w historii Emitenta: 

Rok Najważniejsze wydarzenia w historii Emitenta 

2011 

• w lutym zostaje zawiązany Emitent - The Farm 51 S.A., który przejmuje 100 proc. udziałów 

w spółce The Farm 51 sp. z o.o. 

• prywatna emisja akcji serii B, C, D i E w celu pozyskania środków na sfinansowanie prac nad 

grą „Adventurer” 

• rozpoczęcie przygotowań do debiutu Emitenta na rynku NewConnect 

• The Farm 51 jako podwykonawca gry „Two Worlds II” 

2012 

• debiut Emitenta na rynku NewConnect 

• przeprowadzenie emisji obligacji serii A oraz debiut obligacji na rynku Catalyst 

• realizacja, na zlecenie grupy Nordic Games, projektu „Painkiller Damnation&Hell” 

• premiera nowej odsłony gry „Painkiller” 

• podpisanie z Nordic Games listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie wydania 

gry „Adventurer” 

http://www.icpartnerswarsaw.pl/page,6.html#%23
https://newconnect.pl/
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• wprowadzenie akcji serii E na rynek NewConnect 

2013 

• emisja obligacji serii B oraz C 

• podpisanie umowy z Nordic Games dotyczącej wydania gry „Deadfall Adventures” 

• podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie realizacji 

projektu naukowo-badawczego związanego z animacją mimiki twarzy przy użyciu 

najnowszych technik akwizycji ruchu i tworzenia trójwymiarowych skanów postaci 

• nawiązanie współpracy z Polskim Holdingiem Obronnym w zakresie realizacji zleceń 

dedykowanych dla wojska 

• wydanie gry „Painkiller” w wersjach na konsole PS3 oraz Xbox360 

• Premiera „Deadfall Adventures” w wersjach na platformy PC i Xbox360 

2014 

• wykup obligacji serii A i C 

• emisja obligacji serii E, F i G 

• globalna zapowiedź nowej autorskiej gry Emitenta - „GET EVEN” 

• nominacja do prestiżowej nagrody Game Connection: Marketing Awards, w kategorii „Best 

PR Campaign”, dla kampanii wspierającej globalną zapowiedź gry „GET EVEN” 

• zawarcie strategicznego partnerstwa ze światowej klasy graczem rynku gier 

komputerowych ws. współpracy nad projektem „GET EVEN” 

2015 

• wykup obligacji serii E, G 

• emisja obligacji serii H, I 

• stworzenie oddzielnego zespołu pracującego nad rozwojem nowatorskiej technologii 

„Reality 51”, wykorzystującej elementy wirtualnej rzeczywistości poza rynkiem gier 

• nawiązanie współpracy z Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych i Polską 

Akademią Nauk - w ramach projektu „INNOTECH” 

• udział w misji gospodarczej do Arabii Saudyjskiej i Kataru 

• nawiązanie współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową w zakresie realizacji zleceń związanych 

z działalnością podstawową, rozwojową i technologiczną Polskiej Grupy Zbrojeniowej 

 

2016 

 

• pierwsze publiczne prezentacje rozgrywki z gry „Get Even” z wydawcą Bandai Namco, 

organizowane dla dziennikarzy mediów branżowych w wielu krajach (m.in. Niemcy, 

Hiszpania, Włochy) 

• zamknięcie kamienia milowego Beta dla projektu „Get Even” - zakończenie prac nad 

tworzeniem zawartości audiowizualnej 

• zamieszczenie gry „Get Even” w szeregu publikacji z mediów branżowych, w kategorii 

najbardziej obiecującej gry na rok 2017. 

• samodzielne wydanie aplikacji wirtualnej rzeczywistości „Chernobyl VR Project” na 

platformy Oculus Rift, HTC Vive i Samsung Gear VR 

• uroczysta premiera aplikacji historyczno-edukacyjnej „Chernobyl VR Project” w Kijowie 

przy udziale m.in. mera Kijowa, Witalija Kliczki, oraz europarlamentarzystów i osób 

poszkodowanych przez katastrofę w Czarnobylu 

• nawiązanie współpracy z polsko-ukraińską fundacją Open Dialog w sprawie akcji 

charytatywnej dla osób poszkodowanych przez katastrofę w Czarnobylu, powiązanej ze 

sprzedażą aplikacji „Chernobyl VR Project” i zorganizowanie pierwszej partii pomocy 

materialnej dla szkół podstawowych z regionu Czarnobyla 

• nagroda w kategorii „wirtualna rzeczywistość” dla „Chernobyl VR Project” na festiwalu 

Filmteractive w Łodzi 

• pozyskanie dotacji z programu sektorowego GameINN w wysokości ok. 6.000.000 zł dla 

dwóch projektów badawczo-rozwojowych związanych z technologiami symulacji 
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militarnych, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz tworzenia fotorealistycznej 

grafiki 3D 

• emisja obligacji serii J 

2017 

• wykup obligacji serii I 

• oficjalna premiera gry „Get Even” 

• pozyskanie dotacji z programu sektorowego GameINN w wysokości  4.484.966,12 zł dla 

projektu „Opracowanie funkcjonalnego prototypu zaawansowanego generatora treści 

dodatkowych AUGOT, działającego w środowisku PC i mobile” 

2018 

• rozpoczęcie marketingu gry World War 3 poprzez publikację tzw. teasera, trailera, strony 

internetowej worldwar3.com oraz profili projektu na mediach społecznościowych 

• premiera wczesnego dostępu do gry "World War 3" za pośrednictwem platformy STEAM 

• udostępnienie nowego kanału dystrybucji wczesnego dostępu do gry "World War 3" (serwis 

Humble Bundle) 

2019 

• wykup obligacji serii J 

• przeprowadzenie udanej kampanii Kistarterowej i pozyskanie wsparcia finansowego dla 

projektu Chernobylite o wartości 206.000 USD 

4.5.1. Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta 

Informacje ogólne 

The Farm 51 Group to producent gier wideo oraz pionier na rynku technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz 
skanowania 3D. 

Emitent specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych gier akcji na komputery PC, konsole stacjo- narne (typu 
Xbox 360/One, PlayStation 3/4) oraz urządzenia mobilne. Na początku swojej działalności Spółka realizowała 
projekty jedynie na zlecenie zewnętrznych partnerów. Obecnie Emitent jest producentem własnych gier wideo, a 
dodatkowo działa na zlecenie innych producentów i wydawców gier. W 2014  roku  Emitent  rozpoczął  prace  nad  
rozwojem  technologii  wirtualnej  rzeczywistości i skanowania 3D - Reality 51, dzięki której poszerza skalę swojej 
działalności i zaistnieje na rynku interaktywnych aplikacji poza segmentem gier komputerowych. Wśród 
projektów realizowanych przez Emitenta należy wyróżnić takie gry jak: Time Ace, NecroVisioN, NecroVisioN: 
Lost Company, 

Painkiller Hell&Damnation, Deadfall Adventures, Get Even, World War 3. Ponadto Spółka współpracowała jako 
podwykonawca przy projektach: Wiedźmin oraz Two Worlds II. The Farm 51 Group zatrudnia 100 
współpracowników oraz 20 pracowników z wieloletnim doświadczeniem w produkcji gier. 

Proces dostarczania gier wideo na rynek 

Emitent skupia się na swojej podstawowej działalności - produkcji gier, które tworzy od początkowej fazy 
powstania. Gotowy produkt przekazywany jest do dystrybucji, która umożliwia dostarczenie kopii gry każdemu 
odbiorcy oraz uzyskanie przychodów ze sprzedaży. Dystrybucja produktu odbywa się zazwyczaj przy udziale 
wydawcy, który zajmuje się również promocją oraz marketingiem nowej gry wprowadzanej na rynek, 
wykorzystując m.in. informacje prasowe oraz trailery, prezentujące potencjał graficzny i technologiczny gry. 

Emitent ma na swoim koncie współpracę ze światowymi wydawcami gier komputerowych, tj. Nordic Games, 1 C 
Company, Konami, TopWare Interactive (dawniej Zuxxez Entertainment) oraz zawarcie  w 2014 roku 
strategicznego partnerstwa ws. współpracy nad projektem Get Even. Wydawcą gry będzie BANDAI NAMCO 
Entertainment Europe, światowej klasy gracz w branży gier komputerowych, z dużym doświadczeniem w 
wydawaniu i dystrybucji najbardziej znanych tytułów na rynku oraz przychodami sięgającymi kilku miliardów 
dolarów. Najbardziej znane tytuły Wydawcy notowały sprzedaż przekraczającą milion sztuk w pierwszym 
miesiącu sprzedaży. 

4.5.2. Produkty i usługi oferowane przez Emitenta 

Gry autorskie 

Obecnie Emitent posiada 4 zespoły - jeden zespół produkcyjny gry World War 3, drugi i trzeci zespół realizuje 
projekty badawczo-rozwojowe oraz czwarty zespół pracujący przy projekcie Reality 51. Zespół produkcyjny ds. 
realizacji gier opracowuje produkty od fazy koncepcyjnej aż do wersji ostatecznej, która jest gotowa do dystrybucji 
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na zakładanych platformach sprzętowych. Poniżej zaprezentowano schemat procesu produkcji gry, 
wykorzystywany przez Emitenta, do realizacji swoich projektów. 

Źródło: Emitent 

Gry autorskie Emitenta - projekty wprowadzone na rynek 

 „World War 3” 

Produkcja reprezentuje niezwykle popularny segment rynku gier, czyli military first person shooter, w modelu 
early access w cenie z zakresu tzw. soft-price. Rozgrywka przedstawiona w World War 3 przedstawia działania 
piechoty oraz jednostek zmechanizowanych na tle konfliktu toczącego się początkowo w Europie Środkowo-
Wschodniej. W trakcie potyczek sieciowych gracz poznaje realia współczesnego pola walki, używając sprzętu 
wojskowego, który odzwierciedla rzeczywiste formacje wybranych krajów. Zamiarem spółki jest stworzenie gry, 
która łączyć będzie cechy klasycznego shootera (np. Battlefield) z grami z gatunku battle-royal (np. Players 
Unknown Battlegrounds). Gatunek first person shooter to w obecnej chwili, zdaniem Emitenta, najbardziej 
dochodowy model biznesowy w branży elektronicznej rozgrywki, a gry na nim oparte należą do 
najpopularniejszych na rynku PC. 

 

Źródło: Zarząd Emitenta 
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„World  War 3” oparty został  na  silniku Unreal Engine  4.  W produkcję  zaangażowani są  eksperci   z sektora 
zbrojeniowego. Nie bez znaczenia jest także wieloletnie doświadczenie Emitenta na polu strzelanin i e-sportu. 
Emitent, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, opracowuje wiele nowatorskich   rozwiązań    w    
mechanice    rozgrywki,    mających    służyć    zwiększeniu    immersji i zaangażowania graczy (m.in. poprzez 
wprowadzenie realnie istniejących jednostek wojskowych, rzeczywistych miejsc bitew, poruszania postaci oraz 
zaawansowanej balistyki pocisków i pancerzy). W założeniu projekt „World War 3” ma być grą o wieloletnim cyklu 
życia produktu, osadzoną w jednym z najbardziej dochodowych segmentów branży gier komputerowych. Projekt 
„World War 3” został oficjalnie przedstawiony światu w maju 2018 roku. Teaser oraz trailer spotkał się 
entuzjastycznym przyjęciem wśród graczy na całym świecie, uzyskując ponad 7 milionów wyświetleń po tygodniu 
od publikacji. 

Wydanie gry w modelu wczesnego dostępu nastąpiło w dniu 19 października 2018 roku. 

Źródło: Zarząd Emitenta 

 

 

Źródło: Zarząd Emitenta 

 

 Dane sprzedażowe „World War 3” 

Rok /kwartał Przychody netto ze sprzedaży „WW3” (w zł) 

 
 
2018 

 
 
IVQ 

10.265.127,02 zł* 

(platforma Steam) 

1.860.996,67 zł 

(inne platformy) 

* ostateczna wartość przychodów ze sprzedaży gry na platformie Steam osiągnięta przez Emitenta; wskazana 
wartość przychodów jest wynikiem uszczuplenia całkowitego przychodu ze sprzedaży gry „WW3” osiągniętego 
przy współpracy z platformą Steam w IV kwartale 2018 roku w wysokości 20.064.835,13 zł o zobowiązania 
publicznoprawne, prowizję należną platformie oraz zwroty środków za zwróconą grę w łącznej wysokości 
9.799.708,11 zł 
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 „Get Even” 

Get Even to najnowsza produkcja The Farm 51 z gatunku first-person shooter Get Even wygląda inaczej niż 
pozostałe gry FPS dostępne na rynku. Tam gdzie branżowi giganci proponują specjalne efekty graficzne, The Farm 
51 stawia na prawdziwy fotorealizm. Grafika Get Even opiera się na skanach 3D rzeczywistych lokalizacji, postaci 
i obiektów, za pomocą własnej technologii, która na tak szeroką skalę zostanie zastosowana w grach wideo 
pierwszy raz. Nowatorska technologia została już doceniona i entuzjastycznie przyjęta przez branżę, a światowa 
zapowiedź Get Even to prawdopodobnie jeden z najbardziej spektakularnych sukcesów polskiej branży gier w 
ostatnich latach. 

We wrześniu 2014 roku Spółka podpisała kontrakt z BANDAI NAMCO Entertainment Europe, wydawcą Get Even, 
który jest jednym z trzech największych podmiotów globalnej branży gier komputerowych. Najbardziej znane 
tytuły Wydawcy notowały sprzedaż przekraczającą milion sztuk w pierwszym miesiącu sprzedaży. Współpraca 
zapewnia finansowanie projektu, akcję marketingową oraz wydanie gry na wszystkich kluczowych rynkach. 
Podpisany kontrakt jest największym  tego typu kontraktem w polskiej branży gier wideo w 2014 roku Wydawca 
zaangażował się w produkcję 

Get Even już na wczesnym etapie pracy nad projektem, zatrudniając m.in. scenarzystę z Hollywood do napisania 
fabuły, czy dedykując własnych ludzi do pomocy przy tworzeniu świata gry. Gra Get Even została wydana w dniu 
23 czerwca 2017 roku równocześnie na komputery PC oraz konsole nowej generacji Xbox One i Playstation 4. 

Fabuła: „Get Even” to rozbudowana gra akcji zrealizowana w konwencji thrillera psychologicznego   z elementami 
fantastyki naukowej. Główny bohater, tajny detektyw o nazwisku Black, prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 
uprowadzonej dziewczynki i odkrywa kolejne elementy skomplikowanej intrygi sięgającej poza granice znanej 
nam rzeczywistości. W pełnej napięcia podróży przez mroczne i zakazane miejsca pomagają mu jego wcześniej 
nabyte umiejętności kamuflażu oraz posługiwania się zaawansowanymi gadżetami technologicznymi i 
najnowocześniejszymi rodzajami uzbrojenia. Podczas walki gracz będzie mógł wykorzystać bronie do strzelania z 
ukrycia (tzw. cornershot), najnowsze modele telefonów komórkowych z mikrokamerami termowizyjnymi, 
mapami satelitarnymi i modułami do  włamywania  się do terminali dostępowych oraz uzyskiwania  obrazu   z 
kamer montowanych w satelitach. 

 

Źródło: Emitent 

 Dane sprzedażowe gry “Get Even” 

Rok /kwartał Przychody netto ze sprzedaży gry „Get Even” (w zł) 

 
 

2015 

IQ 1.825.260* 

IIQ 619.515* 

IIIQ 928.430* 

IVQ --- 

 
 

2016 

IQ --- 

IIQ 926.977* 

IIIQ 1.466.456* 

IVQ 1.302.849,74* 

 
2017 

IQ 959.287,50* 

IIQ --- 

IIIQ 98.087,50 
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* na przychody netto ze sprzedaży składają się otrzymywane od wydawcy „BANDAI NAMCO Entertainment 
Europe” zaliczki na produkcję gry; otrzymanie zaliczki w danym kwartale uzależnione było od zaakceptowania 
przez wydawcę każdego zakończonego etapu produkcji gry 

 

 „Chernobyl VR Project” 

Chernobyl VR Project to przedsięwzięcie The Farm 51, które łączy świat gier komputerowych ze światem aplikacji 
edukacyjnych i narracji filmowej. Jest to pierwsza w historii interaktywna wirtualna wycieczka po Czarnobylu i 
Prypeci przeznaczona na urządzenia wirtualnej rzeczywistości Projekt został stworzony z założeniem, że 
wirtualna rzeczywistość dla masowego odbiorcy to nie tylko rozrywka. Ta dynamicznie rozwijająca się 
technologia może być również dobrym medium dokumentalnym i edukacyjnym wtedy, gdy trzeba poruszyć ważne 
społecznie tematy. Dramatyczna historia katastrofy w Czarnobylu wykorzystuje mechanikę eksploracji 
zapożyczoną z gier komputerowych, by przekazać w sposób  interaktywny opowieść na temat tragicznych losów  
ludzi    i miejsc dotkniętych jej skutkami. 

Premiera wersji Oculus Rift , HTC Vive i Samsung Gear VR miała miejsce odpowiednio w II, III i IV kwartale 2016. 
roku. 26. kwietnia 2016. roku, w 30. rocznicę katastrofy w Czarnobylu, odbyła się uroczysta premiera aplikacji w 
Kijowie, na którą zaproszeni zostali goście ze świata polityki, kultury, organizacji społecznych i przedstawiciele 
osób poszkodowanych przez katastrofę w Czarnobylu. 

Aplikacja została doceniona na festiwalu Filmteractive w Łodzi, otrzymując nagrodę w kategorii 

„wirtualna rzeczywistość”. 

 

 Dane sprzedażowe „Chernobyl VR Project” 

Rok /kwartał Przychody netto ze sprzedaży „Chernobyl VR Project” (w zł) 

 
 

2016 

IQ --- 

IIQ 199.098 

IIIQ 57.809,64 

IVQ 110.552,55 

 
 

2017 

IQ 32.108 

IIQ 9.763,63 

IIIQ 13.621,73 

IVQ 140.583,02 

2018 IQ 90.546,96 

 IIQ 59.646,09 

IIIQ 59.649,06 

IVQ 54.197,10 

 

 „Deadfall Adventures” 

Deadfall Adventures to pierwsza  gra autorska Emitenta  należąca do  gatunku gier akcji z widokiem  z perspektywy 
pierwszej osoby (FPP - first-person perspective). Deadfall Adventures ukazał się po raz  pierwszy  w  listopadzie  
2013  roku  na  komputery  PC  oraz  konsole  Xbox  360,  natomiast       w październiku 2014 roku premierę miała 
rozbudowana i poprawiona wersja na konsole Playstation 

Wydawcą gry był branżowy potentat ze Szwecji - Nordic Games. 

Fabuła: Fabuła przenosi gracza w lata 30 ubiegłego wieku tuż przed II Wojną Światową. Główny bohater,   będący   
tajnym   agentem   i   poszukiwaczem   skarbów,   zwiedza   odludne,   zapomniane  i spektakularne zakątki świata 
w pogoni za tajemniczymi artefaktami z czasów starożytnych, których jego przeciwnicy pragną użyć do złych 
celów. Począwszy od ulic przedwojennego San Francisco, poprzez dżungle i pustynie oraz wnętrza zrujnowanych 
piramid Majów i Egipcjan, gracz napotka na swojej drodze wiele zagadek do rozwiązania, ale przede wszystkim 
będzie musiał stawić czoła gangom przemytników, agentom obcych wywiadów i rosnącym w siłę nazistom. 
Emitent przy realizacji gry „Deadfall Adventures” inspirował się klasycznymi filmami przygodowymi, takimi 
jak „Indiana Jones”, „Kopalnie Króla Salomona” czy „Mumia”. 
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Źródło: Emitent 

 

 Dane sprzedażowe „Deadfall Adventures” 

Rok /kwartał Przychody netto ze sprzedaży gry „Deadfall Adventures” (w zł) 

 
 

2015 

IQ ---* 

IIQ 70.295,02 

IIIQ 420.839,17 

IVQ 45.003,08 

2016 IQ 8.937,51 

 IIQ 80.995,09 

IIIQ 20.402,27 

IVQ 3.191,81 

 
 

2017 

IQ 3.156,37 

IIQ 3.131,69 

IIIQ 24.645,20 

IVQ 6.479,80 

 
 

2018 

IQ 1.398,92 

IIQ 6.563,04 

IIIQ 1.003,36 

IVQ 2.641,09 

* brak danych sprzedażowych 

 

Realizacja projektów na zlecenie 

Poza produkcją autorskich gier komputerowych Emitent realizuje projekty na zlecenie zewnętrznych partnerów, 
co zapewnia dywersyfikację źródeł przychodów Emitenta, dalsze rozwijanie zespołu produkcyjnego oraz 
poszerzanie know-how przy użyciu środków pochodzących z tego typu zleceń   w trakcie  produkcji.  Emitent  
współpracował  przy  realizacji  następujących  projektów  (również   w ramach działalności The Farm 51 sp. z o.o. 
- do dnia 10 lipca 2012 roku spółka zależna od Emitenta): 

 Gry zrealizowane przez Emitenta na zlecenie zewnętrznych partnerów 

Tytuł Gatunek Platforma Rok wydania Wydawca 

Painkiller Hell & 

Damnation 
shooter, FPS PC, X360, PS3 2012 Nordic Games 
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Two Worlds II** akcja RPG PC, X360, PS3 2010 
TopWare 

Southpeak 

NecroVision: 

Lost Company 
shooter, FPS PC 2010 1C Company 

NecroVision shooter, FPS PC 2009 1C Company 

The Witcher* akcja RPG PC 2007 Atari 

Time Ace symulatory Nintendo 2006 Atari 

Źródło: Emitent; * Emitent jako podwykonawca dla CD - Projekt Red, ** Emitent jako podwykonawca dla Reality  
Pump 

 

 „Painkiller Hell & Damnation” 

Painkiller Hell & Damnation należy do gatunku gier FPS. Jest to remake gry - Painkiller - wyprodukowanej przez 
polskie studio People Can Fly. Painkiller został wyprodukowany przez The Farm 51 Group na zlecenie  grupy 
Nordic Games. Premiera  Painkiller Hell &  Damnation  odbyła się w październiku 2012 roku na komputery PC, a 
w maju 2013 roku ukazała się wersja na konsole Xbox 360 i Playstation 3. 

 

Fabuła: Gracz wciela się w  rolę  głównego  bohatera  -  Daniela  Garnera,  który  wraz  z  żoną  ginie w wypadku 
samochodowym. Bohater nie trafia jednak ani do nieba, ani piekła, więc aby odkupić swoje winy i dołączyć do żony 
w zaświatach musi walczyć z demonicznymi hordami wrogów w imię dobra. Gracz ma do dyspozycji bogaty 
arsenał broni, którymi posługuje się w dynamicznych strzelankach. 

 

Źródło: Emitent 

 

 Dane sprzedażowe „Painkiller Hell & Damnation” 

Rok Przychody netto ze sprzedaży gry „Painkiller Hell & Damnation” (w zł)* 

2015 102.479,58 

2016 9.085,84 

* na przychody netto ze sprzedaży składają się otrzymywane od zleceniodawcy tantiemy za zrealizowany projekt 

 

 

 

 „Two Worlds II” 

Two Worlds II to druga część gry z gatunku cRPG (Computer role - playing game). Gra została wyprodukowana 
przez polską spółkę Reality Pump i odniosła duży sukces sprzedażowy. Wydawcą gry była spółka firmą TopWare 
Interactive (dawniej: Zuxxez Entertainment) - jeden z największych wydawców gier w Niemczech. 
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Źródło: Emitent 

Fabuła: Gracz przenosi się do magicznej krainy Antaloor. Jego zadaniem jest uratowanie siostry - Kiry z rąk 
mrocznego władcy - Gandohara. Mroczny władca eksperymentuje z czarną magią i czerpie swoją moc z duszy Kiry. 
Bohater zawiera sojusz z orkami dowodzonymi przez Smoczą Królową, wspólnymi siłami rozprawiają się ze złem 
fantastycznego świata i ratują Kirę. Emitent był podwykonawcą dla spółki Reality Pump. Do zespołu 
produkcyjnego Emitenta należało 30 osób. Emitent był odpowiedzialny za stworzenie licznych lokacji w grze wraz 
z oprawą graficzną, opracowanie przerywników filmowych (tzw. cutscen) z animacjami postaci, opracowanie 
modeli postaci, otoczenia ekwipunku i efektów specjalnych. 

 

 „NecroVision: Lost Company” 

NecroVision: Lost Company (w Polsce NecroVision: Przeklęta Kompania) to kontynuacja gry NecroVision, wydana 
w 2010 roku Wydawcą gry była ponownie spółka 1C Company. 

Fabuła: Gra stanowi rozwinięcie idei i jednocześnie stanowi krok w stronę bardziej realistycznej i taktycznej 
rozgrywki, wprowadzając do scenariusza postacie niezależne i skupiając się  na epizodach wojennych. Gracz 
wciela się w postać niemieckiego żołnierza, który odkrywa, że w wojnie ludzi uczestniczą także mroczne siły, czyli 
zombie i demony. Bohater musi zmierzyć się z hordami przeciwników i poznać swoje przeznaczenie. 

 

 „NecroVision” 

NecroVision to gra z gatunku first person shooter, wydana w 2009 roku Wydawcą gry była spółka 1C Company - 
największym wydawcą gier w Rosji i Europie Wschodniej. Zespół Emitenta wykonał całość prac związanych z 
projektem, począwszy od koncepcji i scenariusza, poprzez stworzenie zawartości gry i przygotowanie jej do 
opublikowania na rynku. 

 

Źródło: Emitent 

 

Fabuła: Fabuła gry łączy opowieść z czasów I wojny światowej z klimatem horroru zawierającego wątki 
wampiryczne i demoniczne. Rozgrywka oparta jest na dynamicznych, pełnych efektów specjalnych, potyczkach z 
różnorodnymi przeciwnikami przy użyciu realistycznych broni z początku XX wieku oraz magicznych artefaktów 
i arsenału fantasy. 

 

 „The Witcher” 

The Witcher (w Polsce Wiedźmin) to popularna gra wyprodukowana przez polskie studio CD - Projekt Red, która 
odniosła ogromny sukces komercyjny nie tyko w Polsce, ale i na świecie. Gra należy do gatunku action-RPG (role - 
playing game) i została osadzona w realiach świata fantasy wykreowanego przez Andrzeja Sapkowskiego. 
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Źródło: Emitent 

 

Fabuła: Gracz wciela się w postać Geralta z Rivii, który jest tytułowym Wiedźminem broniącym ludzi przed 
potworami. W trakcie gry gracz zabija swoich przeciwników i wykonuje zadania. Przechodząc na kolejne poziomy 
otrzymywane są talenty, które można wydać na nowe umiejętności lub rozwinięcie swoich cech. The Witcher 
oferuje atrakcyjną oprawę wizualną, wciągającą fabułę oraz ciekawe rozwiązania w mechanice rozgrywki. Emitent 
działał jako podwykonawcą na zlecenie spółki CD - Projekt Red. Zespół produkcyjny składał się z 10 osób. Do zadań 
Emitenta należało opracowanie modułu gry związanego z grami hazardowymi wraz z oprawą graficzną, 
stworzenie modeli postaci, uzbrojenia, ekwipunku, animacji i efektów specjalnych. 

 „Time Ace” 

Time Ace należy do gatunku gier akcji z elementami zręcznościowymi. Gra została wydana na platformę Nintendo 
w 2006 roku Wydawcą gry była spółka Konami Corporation. 

Źródło: Emitent 

 

Fabuła: Fabuła gry opowiada o naukowcu, który w 1914 roku konstruuje maszynę pozwalającą podróżować  w 
czasie.  Naukowiec  chce  wykorzystać  swój  wynalazek  aby  zapobiec  wybuchowi     I Wojny Światowej. Niestety 
wehikuł czasu zostaje skradziony przez asystenta naukowca, który planuje wykorzystać wynalazek w celu 
przejęcia władzę nad światem. Gracz Time Ace wciela się  w postać naukowca i cofa się w czasie by zapobiec złym 
zamiarom złodzieja. Gracz ma do swojej dyspozycji liczne modele samolotów wojskowych, w tym archaiczne 
dwupłatowce, bombowce z lat czterdziestych XX wieku, odrzutowce dwudziestego pierwszego stulecia oraz 
maszyny futurystyczne. Ekscytujące pojedynki lotnicze oraz wciągająca fabuła zapewniają dobrą rozrywkę dla 
pasjonatów gier zręcznościowych. 

 

Technologia Reality 51 

Reality 51 został wydzielony jako oddzielny projekt w 2015 roku, natomiast prace nad technologią trwają od 2014. 
Technologia Reality 51 to nowatorska metoda skanowania 3D i filmowania techniką 360 stopni, wykorzystywana 
jako narzędzie do  tworzenia materiałów graficznych przetwarzanych  w czasie rzeczywistym, w szczególności w 
aplikacjach wirtualnej rzeczywistości. Technologia skanowania 3D pozwala tworzyć wirtualne światy gier nawet 
czterokrotnie szybciej niż przy użyciu tradycyjnych metod tworzenia grafiki komputerowej. Jakości wykonanych 
materiałów przy użyciu zaawansowanego skanowania 3D jest dużo lepsza niż przy użyciu tradycyjnych metod 
tworzenia grafiki komputerowej. Technologia Reality 51 pozwala też na łączenie elementów grafiki 
trójwymiarowej z filmami i zdjęciami sferycznymi. 

Poniżej przedstawiono przykład działania technologii skanowania 3D. Zaprezentowana na rysunku  1 głowa 
postaci była modelowana ręcznie przez okres 2 tygodni pracy. Poziom szczegółów jest charakterystyczny dla 
poprzedniej generacji konsol do gier. Natomiast rysunek 2 przedstawia zeskanowana głowa modelki. Czas pracy 
to jeden dzień, a postać wyróżnia 5 razy więcej szczegółów  i znacznie lepsza jakość. 
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 Modelowanie ręczne postaci Skan postaci w 3D 

 

Źródło: Emitent 

 

Pierwszym elementem procesu tworzenia jest skanowanie 3D. Na podstawie zdjęć uzyskanych przy użyciu  tej 
technologii  odtwarzane  są   kształty,   rozmiary   oraz   wzajemne   położenia   obiektów  w terenie. Innowacyjność 
Reality 51 nie polega jednak na samym procesie skanowania, lecz na późniejszej obróbce skanów i przenoszeniu 
ich do wirtualnej rzeczywistości. Proces skanowania odbywa się przy użyciu aparatu znajdującego się na dronie, 
który jest w stanie wykonać kilka tysięcy zdjęć z każdej strony obiektu. Następnie, ze zdjęć  tworzony jest wstępny 
model 3D i umieszczany w wirtualnym świecie gry komputerowej. W ramach technologii Reality 3D, można łączyć 
mModele 3D i sceny budowane z ich wykorzystaniem z filmami i zdjęciami sferycznymi pozyskiwanymi za pomocą 
specjalnych kamer 360 stopni. 

Poniżej przedstawiono realnie istniejący budynek, który został zeskanowany a następnie umiejscowiony w 
wirtualnym świecie gry Get Even. 

 Proces skanowania obiektu przy użyciu drona 

Źródło: Emitent 

 

 Zeskanowany obiekt w wirtualnym świecie gry Get Even 

Źródło: Emitent 
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Reality 51 może znaleźć również zastosowanie w innych branżach nie związanych z grami m.in. w branży 
wojskowej, deweloperskiej, turystycznej czy też na rynku motoryzacyjnym. Poniższej przedstawiono inne 
możliwości zastosowania technologii Reality 51. 

 Przykładowe zastosowania technologii Reality 51 

Branża Zastosowanie 

motoryzacyjna 
wirtualne wnętrza luksusowych samochodów, które potencjalny kupujący 

może dowolnie modyfikować nie wychodząc z domu 

deweloperska 
wirtualne wycieczki po nowopowstających budynkach, wspomaganie procesu 

konstrukcyjnego 

militarna symulatory pola walki, skanowanie i mapowanie terenu operacyjnego 

hotelowa wirtualne wycieczki po pokojach w ramach procesu rezerwacji online 

modowa wirtualne przymierzalnie ubrań bez konieczności odwiedzania sklepu 

turystyczna wirtualne wycieczki po trudno dostępnych miejscach 

Źródło: Emitent 

Od 2013 roku Emitent współpracuje z Ośrodkiem Badawczo - Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych "OBRUM", 
wchodzącym w skład Polskiego Holdingu Obronnego. Przedmiotem współpracy jest tworzenie nowatorskich 
rozwiązań z zakresu symulacji i szkolenia żołnierzy, w tym symulatorów pola walki, uzbrojenia oraz maszyn 
bojowych przy użyciu najnowszych technologii informatycznych wykorzystywanych przez branżę gier oraz 
przemysł obronny. Jest to ważna część prac nad technologią Reality 51. 

Emitent zamierza wykorzystywać technologię Reality 51 w produkcji gier oraz aplikacji na urządzenia do 
tworzenia wirtualnej rzeczywistości. Oficjalny debiut technologii Reality 51 miał miejsce 23 kwietnia 2015 roku 
w Warszawie na konferencji Spółki z udziałem inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. 

Technologia Reality 51 została wykorzystana m.in. do produkcji gry „Get Even”, aplikacji „Chernobyl VR Project” 
oraz pomniejszych aplikacji i filmów wirtualnej rzeczywistości realizowanych dla podmiotów biznesowych, 
ośrodków naukowo-badawczych oraz organizacji praw człowieka. 

Dane sprzedażowe Technologii Reality 51 

Rok /kwartał Przychody netto ze sprzedaży Technologii Reality 51 (w zł) 

 
 
2015 

IQ 1.406,50 

IIQ --- 

IIIQ 220.000 

IVQ 28.000 

 
 
2016 

IQ 5.000 

IIQ 14.156,50 

IIIQ 80.000 

IVQ 8.000 

 
 
2017 

IQ 107.428,12 

IIQ 11.200 

IIIQ 8.486,17 

IVQ 58.691,06 

 
 
2018 

IQ 125.981,55 

IIQ 134.455,29 

IIIQ 170.825 

IVQ 114.437,74 
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4.5.3. Strategia rozwoju Emitenta 

W 2019 roku Emitent będzie w dalszym ciągu skupiać się w szczególności na: 

• rozwoju autorskiego projektu „War World 3” oraz komercyjnym wykorzystaniu technologii „Rea- lity 51”, 

• kontynuacji prac nad aplikacją „Chernobyl VR Project” na kolejne platformy, 

• realizacji dwóch programów badawczo rozwojowych GameInn z wykorzystaniem otrzymanych dotacji, 

• rozwoju współpracy z uczelniami technicznymi i artystycznymi w celu pozyskiwania nowych pracowników, 
szkolenia przyszłej kadry, uczestnictwa w programach stażowych współfinansowanych przez Unię Europejską 
oraz poszerzania własnego know-how. 

• Rozwój projektu gry „Chernobylite”. 
 

„Chernobylite” to gra z gatunku survival horror osadzona w Czarnobylu. To tytuł, który łączy swobodną 
eksplorację świata z nieliniowym opowiadaniem historii, emocjonującą, pełną wyzwań i potyczek rozgrywką, a 
także unikalnym systemem wytwarzania przedmiotów. Gracze będą mieli za zadanie odkryć tajemnice skryte w 
niebezpiecznej Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia.  

Plan rozwoju projektu „Chernobylite”: 

- kwiecień - maj 2019 – kwiecień - maj 2019 – dostarczenie ekskluzywnego demo (1-2 godziny gry) dla 
wspierających projekt w ramach kampanii Kickstarter – platformy crowdfundingowej, 

- maj 2019 - wrzesień 2019 – zebranie opinii społeczności i wdrożenie do projektu zmian z nimi związanych, 

- październik 2019 – start testów zamkniętej wersji alfa, 

- listopad 2019 – wydanie gry w formule tzw. wczesnego dostępu na platformie Steam. 

- druga połowa 2020 – rozwój gry w wersji PC na podstawie opinii graczy i finalizacja projektu oraz wydanie pełnej 
wersji. 

Podczas kampanii na Kickstarterze na przełomie kwietnia i maja 2019 r. zebrano 206.000 dolarów amerykańskich 
od 3350 osób, czyli dwukrotnie więcej, niż planowano. Kampania była ogromnym sukcesem. „Chernobylite” 
znalazł się na drugim miejscu wśród polskich projektów, które zebrały najwięcej pieniędzy na Kickstarterze w 
historii. 

Planowana jest wersja na konsole, jednak ostateczna decyzja uzależniona jest od sprzedaży wersji PC a ewentualna 
data jej wprowadzenia na rynek zależy od ilości zmian wynikających z odbioru wersji PC i koniecznych do 
wprowadzenia w projekcie w trakcie trwania etapu wczesnego dostępu na Steam. 

 

4.6.  Kapitały własne Emitenta 

Na dzień 31 marca 2019 r. kapitał zakładowy Emitenta wynosi 627.347,80 zł i jest w pełni opłacony. Kapitał zakładowy 

jest podzielony na 6.273.478 akcji o wartości nominalnej  0,10 zł.   

Zgodnie z bilansem Emitenta na koniec ostatniego roku obrotowego, to jest na dzień 31 marca 2019 r., wykazanym w 

przesłanym raporcie kwartalnym na wartość kapitału własnego Spółki składają się następujące pozycje: 
 

[  zł ]        31.03.2019 

KAPITAŁ WŁASNY  11.289.487,99 

Kapitał zakładowy  627.347,80 

Kapitał zapasowy   25.337.926,37 

Kapitał rezerwowy   0,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych  -13.335.197,49 

Wynik finansowy bieżącego okresu  -1.340.588,69 
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4.7.  Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację 

ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość 

realizacji przez nabywców Obligacji uprawnień w nich inkorporowanych 

4.7.1. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta, z wyszczególnieniem zobowiązań 
przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 
miesiące udostępnienie propozycji nabycia 

 

[ zł ]        31.03.2019 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  2.148.642,23 

Rezerwy na zobowiązania  29.007,79 

Zobowiązania długoterminowe  955.752,16 

Zobowiązania krótkoterminowe  1.163.882,28 

Rozliczenia międzyokresowe  0,00 

Zobowiązania przeterminowane  brak 
 

4.7.2. Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji 

 

Perspektywa kształtowania się zobowiązań ogółem Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji Serii L jest 

następująca: 

  

[ tys. zł ] 31.12.2019 31.12.2020       27.06.2021 

Zobowiązania razem 5.657 5.352 5.200 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek  … … … 

Zobowiązania z tytułu obligacji 4.657 4.352 4.200 

Pozostałe zobowiązania 1.000 1.000 1.000 

 

4.8. Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego 

papierom wartościowym 

Emitent nie występował o nadanie ratingu Spółce ani jakimkolwiek papierom wartościowym przez nią emitowanych. 

 

4.9. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 

układowym, ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym - 

jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla 

działalności Emitenta 

Według najlepszej wiedzy Emitenta, wobec Spółki nie były wszczęte żadne postępowania upadłościowe, układowe, 

ugodowe, arbitrażowe, egzekucyjne ani likwidacyjne, których wynik mógłby mieć istotne znaczenie dla działalności 

Emitenta. 
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4.10. Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami 

administracji publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w 

tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 

miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które 

to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą 

mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo stosowną 

informację o braku takich  postępowań 

Emitent uzyskał prawomocne orzeczenia zasądzające z tytułu należności wekslowych wobec trzech podmiotów 

niepowiązanych z Emitentem, na łączną sumę 2.106.741 zł wraz z odsetkami. Wszystkie orzeczenia wydane w 

powyższych sprawach, zostały w dniach 10-17 maja 2019 r. opatrzone klauzulami wykonalności i skierowane na drogę 

egzekucji komorniczej. Jednakże z uwagi na krótki okres czasu, który upłynął od dnia wszczęcia egzekucji oraz terminy 

realizacji zobowiązań nałożonych przez komornika - Emitent nie uzyskał jak dotąd zaspokojenia, jak również brak jest 

aktualnych informacji o stanie egzekucji. W dniu 31 maja 2019 r. Emitent w wyniku przeprowadzonych konsultacji z 

księgowością oraz Biegłym Rewidentem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok 

obrotowy 2018 podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności wekslowych w kwocie 2.298.485,05 zł 

(weksle plus odsetki) z uwagi na prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka braku zaspokojenia ww. należności w 

pełnym zakresie. 

 

4.11. Dane o strukturze Akcjonariuszy Emitenta wraz z informacjami o toczących 

się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, 

karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób 

fizycznych posiadających ponad 5% głosów 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego struktura Akcjonariatu Emitenta jest następująca:  

Akcjonariusz 
liczba akcji 

i głosów na WZ 

udział w kapitale 
zakładowym 

i głosach na ZW 

Robert Siejka 351.500 5,60% 

Kamil Bilczyn ski 378.000 6,03% 

Wojciech Pazdur 369.200 5,89% 

Pozostali 5.174.778 82,49% 

Razem 6.273.478 100,0% 

 

Zgodnie z wiedzą Spółki w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się postępowania cywilne, karne, administracyjne i karno-

skarbowe dotyczące osób fizycznych posiadających ponad 10 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, których 

wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

 

 
5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

5.1. Raport roczny za rok obrotowy 2018 

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=153838&title=Raport+roczny+za+2018+rok. 

5.1. Raport kwartalny za I kwartał 2019 

https://newconnect.pl/ebi/files/111348-raport-1q-2019.pdf 

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=153838&title=Raport+roczny+za+2018+rok.
https://newconnect.pl/ebi/files/111348-raport-1q-2019.pdf
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Załącznik 1 Definicje i objaśnienia skrótów 
 

Obligacje Serii L, 
Obligacje 

Do 4.200 obligacji zwykłych na okaziciela serii L Emitenta o wartości nominalnej 1.000,00 zł 
każda wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 3 czerwca 2019 roku. 

Cena Emisyjna 
Cena po jakiej nastąpi objęcie Obligacji Serii L w Ofercie Publicznej wynosi 1.000,00 zł za każdą 
Obligację. 

Emitent, 

Spółka, 

The Farm 51 Group  

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego 15, 
zarejestrowana pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 00000383606 prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.  

Inwestor Osoba składająca Zapis na Obligacje Serii L 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

MSiG Monitor Sądowy i Gospodarczy 

Oferta Publiczna 
Oferta Publiczna - w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie - Obligacji Serii L dokonywana 
przez Emitenta na podstawie Dokumentu Informacyjnego. 

Oferujący 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Waryńskiego 3A, 
00-645 Warszawa, o kapitale zakładowym 2.022.022,00 zł, w pełni opłaconym, wpisany do 
rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 
pod nr KRS 0000065126. 

PLN, zł  złoty polski - jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

Ustawa o obligacjach Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach  

Ustawa o Obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi  

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  
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Załącznik 2 Formularz Zapisu na Obligacje Serii L 

Niniejszy dokument stanowi zapis na Obligacje zwykłe na okaziciela serii L Spółki The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w 

Gliwicach (dalej „Spółka”), o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej. Obligacje 

Serii L emitowane są na mocy Uchwały nr 01/06/2019 z dnia 03 czerwca 2019 r. Zarządu Spółki w sprawie emisji 

Obligacji na okaziciela Serii L. Złożenie  zapisu na Obligacje Serii L jest równoznaczne z przyjęciem propozycji nabycia 

Obligacji Serii L. Obligacje Serii L przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w opublikowanym 

Dokumencie Informacyjnym Obligacji Serii L oraz niniejszym formularzu zapisu, w związku z ofertą prowadzoną przez 

Oferującego – Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065126. 

a. Rodzaj Inwestora:  osoba fizyczna   Inwestor niebędący osobą fizyczną 

b. Imię i nazwisko (osoba fizyczna)/Nazwa wraz ze wskazaniem formy organizacyjno-prawnej:  

…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

c. Adres zamieszkania/siedziba i adres:  

………………………………….............................................................……………………………..……………….. 

(miasto, kod pocztowy, ulica nr budynku, nr mieszkania) 

d. Adres do korespondencji, jeśli inny niż w pkt c):  

………………………………………………………….……………………………………………………………….….. 

e. Status dewizowy:         rezydent   nierezydent 

f. Osoba fizyczna : PESEL, seria i numer dowodu tożsamości: 

.………………………..……………………………………………………………………………………………….…… 

g. Inwestor niebędący osobą fizyczną: NIP, REGON, nr KRS: 

.………………………..……………………………………………………………………………………………….…… 

h. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej: Imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania: 

.………………………..……………………………………………………………………………………………….……. 

i. Adres e-mail: …………………………………………………………………/ Nr telefonu:………….………………. 

j. Ilość Obligacji objętych zapisem:…………………….……………….…………….….…...………………………….. 

 

słownie: …………………………….……………………………………………………………………………………… 

k. Kwota wpłaty na Obligacje (cena emisyjna jednej Obligacji: 1.000,00 zł):…………………………………………. 

 

słownie: ………………………………………… ………………………………………….……………………………... 

l. Numer rachunku bankowego do wypłaty odsetek, kwoty wykupu lub/i zwrotu nadpłaconych środków  

……………………………………………………………………………………………………………………................ 
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Oświadczenie osoby składającej zapis 
 

Oświadczam, że  

a. zapoznałem się z treścią Dokumentu Informacyjnego wraz z Aneksami i Komunikatami Aktualizującymi, 
Warunkami Emisji Obligacji emitowanych przez The Farm 51 Group S.A. i akceptuję warunki Oferty Publicznej 
tam opisane; 

b. zostałem poinformowany i akceptuję fakt, iż niniejszy zapis jest nieodwołalny i bezwarunkowy oraz nie został 
złożony z zastrzeżeniem terminu; 

c. jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może 
wziąć udział w Ofercie Publicznej Obligacji; 

d. wyrażam zgodę na przydzielenie mi mniejszej liczby Obligacji w Publicznej Ofercie niż objęta zapisem lub 
nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Informacyjnym; 

e. nie jestem (lub podmiot, w imieniu, którego, lub na rachunek, którego składam zapis nie jest) podmiotem 
amerykańskim (US Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S) będącej przepisem wykonawczym do 
amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku (US Securities Act 1933); 

f. zostałem poinformowany, że moje dane osobowe są przetwarzane przez Oferującego w zakresie niezbędnym 
do przeprowadzenia Oferty oraz został wobec mnie spełniony przez Oferującego obowiązek informacyjny, o 
którym mowa w art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych); 

g. wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową moich danych osobowych w zakresie 
informacji związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na Obligacje Emitentowi, w zakresie niezbędnym 
do przeprowadzenia Oferty Publicznej i prowadzenia rejestru nabywców Obligacji oraz realizowania z nich 
świadczeń i upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji; 

h. zobowiązuję się do przekazania informacji o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego, adresu 
doręczeń oraz niezwłocznie po zajściu tej zmiany i przy zachowaniu formy pisemnej do właściwego podmiotu: 
domu maklerskiego, w którym złożyłem/am zapis na Obligacje (w okresie do przydziału Obligacji) albo 
podmiotu prowadzącego ewidencję Obligacji; 

i. jestem świadomy ryzyka inwestycyjnego wiążącego się z inwestycją w instrumenty rynku kapitałowego, takie 
jak Obligacje, rozumiem i akceptuję fakt, że Obligacje stanowią zobowiązania Emitenta, nie są depozytami 
(lokatami) bankowymi i nie są objęte żadnym systemem gwarantowania depozytów. Rozumiem też, iż: w 
przypadku niewypłacalności Emitenta spowodowanej pogorszeniem się ich sytuacji finansowej, w tym utratą 
płynności przez Emitenta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym, część lub całość 
zainwestowanego przeze mnie kapitału może zostać utracona,  wycofanie się z inwestycji przed upływem 
okresu, na jaki Obligacja będzie wyemitowana (tj. przed Dniem Wykupu) może być utrudnione lub niemożliwe 
ze względu na ryzyko ograniczenia płynności lub ryzyko braku płynności Obligacji, (czyli możliwości 
odsprzedaży Obligacji), a cena za zbywane Obligacje może odbiegać od jej wartości nominalnej lub ceny 
nabycia. 

 
 
Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych inwestora lub sposobu 

zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje 

bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia 

formularza zapisu ponosi Inwestor. 

 

 

 

 

………………………………………………………………  ………………………………….…………………………… 

Data i podpis Inwestora lub pełnomocnika   Data, pieczęć i podpis pracownika Domu Maklerskiego 
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Załącznik 3  Lista Punktów Obsługi Klientów przyjmujących Zapisy na Obligacje 
Serii L 

 

Punkt Obsługi Klientów Oferującego 

Lp  Miejscowość  Adres 

Punkt Obsługi Klientów Prosper Capital Domu Maklerskiego S.A.: 

1 Warszawa ul. Waryńskiego 3A  

2 Warszawa - AFI ul. Emilii Plater 53 

3 Warszawa - AFI ul. Twarda 18 (XI piętro) 

4 Wrocław - AFI ul. Świętego Mikołaja 12 

5 Wrocław - AFI ul. Kurkowa 8 

6 Wrocław - AFI ul. Walońska 7/66  
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Załącznik 4  Warunki emisji  Obligacji 
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Załącznik 5  Wycena przedmiotu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z 
Obligacji 
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