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Stosownie do zapisów art. 49 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 351, 

z późn. zm.) przedstawiamy sprawozdanie Zarządu z działalności Oxygen S.A oraz Grupy Kapitało-

wej Oxygen w 2020 r. 

 

 

1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI, JEJ DZIAŁALNOŚCI I 

ZASOBÓW 

 

 

1.1. Podstawowe informacje o Jednostce 
 

Firma: Oxygen S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”)  

Zarząd: Prezes Zarządu – Edward Mężyk 

Siedziba: Wrocław, Polska 

Adres: Plac Strzelecki 25, 50-224 Wrocław 

KRS: 0000363503 

Oznaczenie Sądu: 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

KRS 

REGON: 140027660 

NIP: 5242525571 

PKD: 64.20.Z - działalność holdingów finansowych  

Przedmiot działalności: Produkcja i dystrybucja gier na urządzenia mobilne 

Nazwa skrócona / Ticker: OXYGEN / OXY 

e-mail: biuro@oxygen.com.pl 

www: www.oxygen.com.pl 

 

 

mailto:biuro@oxygen.com.pl
http://www.oxygen.com.pl/
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Spółka została zawiązana w dniu 14 stycznia 2005 r. pod firmą Smoke Shop Sp. z o.o. 

W dniu 13 lipca 2010 r. została utworzona Smoke Shop S.A. poprzez przekształcenie spółki z ogra-

niczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlo-

wych.  

W dniu 8 grudnia 2010 r. spółka Smoke Shop S.A zadebiutowała w alternatywnym systemie obrotu 

na rynku NewConnect. Był to 76 debiut na rynku NewConnect w 2010 roku oraz 176 debiut od uru-

chomienia rynku NewConnect.  

W dniu 22 stycznia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o: zmianie 

nazwy spółki na Exchange Invest Spółka Akcyjna oraz w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Promotorzy Trading Spółka z ograniczoną odpo-

wiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.  

Do 30 października 2016 r. model biznesowy Spółki koncentrował się na prowadzeniu sieci salonów 

pod marką Smoke Shop, zajmujących się detalicznym handlem artykułami tytoniowymi, w tym pa-

pierosami oraz akcesoriami do palenia tytoniu.  

Zmiana akcjonariatu w 2016 roku zainicjowała zmianę profilu działalności Spółki. Stworzenie od 

podstaw holdingu strategicznego dedykowanego zbudowaniu silnej grupy kapitałowej w sektorze 

m.in. zarządzania i obsługi wierzytelności.  

W dniu 03 lutego 2017 r. nastąpiła zmiany nazwy Emitenta z Exchange Invest S.A. na „Premium Fund 

Spółka Akcyjna”.  

W 2019 roku rozpoczęto rozmowy dotyczące przejęcia udziałów pierwszej spółki gamingowej ma-

jącej wejść w skład Grupy Kapitałowej Premium Fund S.A. W listopadzie 2019 r. została podjęta 

decyzja o zmianie nazwy Spółki na Oxygen S.A. W marcu 2020 r. sfinalizowano rozmowy dotyczące 

przejęcia spółki Mousetrap Games sp. z o.o. oraz przeniesiono siedzibę Spółki do Wrocławia.  

Od 17 marca 2020 r. spółka Oxygen S.A. jest w 100% właścicielem spółki gamingowej Mousetrap 

Games. W ślad za tym, zmienił się Zarząd spółki oraz skład Rady Nadzorczej.  

W maju 2020 roku nabyto kolejną spółkę gamingową Glass Canonn Games sp. z o.o. We wrześniu 

2020 roku ogłoszono 5 letnią strategię spółki Oxygen S.A., która potwierdza skupienie się Grupy 

Kapitałowej Oxygen S.A. na rynku gamingu. W listopadzie 2020 roku potwierdzono realizację pierw-

szego etapu strategii spółki. 

 

1.2. Kapitał zakładowy 
 

Kapitał zakładowy Emitenta wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 5 261 506,0 zł (pięć milio-

nów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć) i dzielił się na: 

 

• 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nomi-

nalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0.000.001 (jeden) do 2.500.000 (dwa 

miliony pięćset tysięcy), 

• 462 500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 

wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000.001 (jeden) do 

462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset), 

• 308 000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 

gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000.001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem ty-

sięcy), 

• 5 929 500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych 

na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 
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0.000.001 (jeden) do 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy 

pięćset). 

• 43 415 060 (czterdzieści trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwy-

kłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach 

od 00.000.001 (jeden) do 43.415.060 (czterdzieści trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy 

sześćdziesiąt). 

 

Z uwagi na zarejestrowanie w dniach 2 marca 2021 r. oraz 2 kwietnia 2021 r. podwyższeń kapitału 

zakładowego w drodze emisji odpowiednio 6.238.657 akcji serii F oraz 27.384.884 akcji serii G o 

wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, kapitał zakładowy Emitenta na dzień sporządzenia niniej-

szego raportu wynosi 8.623.860,10 zł (osiem milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset 

sześćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na: 

 

• 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nomi-

nalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0.000.001 (jeden) do 2.500.000 (dwa 

miliony pięćset tysięcy), 

• 462 500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 

wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000.001 (jeden) do 

462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset), 

• 308 000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 

gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000.001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem ty-

sięcy), 

• 5 929 500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych 

na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 

0.000.001 (jeden) do 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy 

pięćset). 

• 43.415.060 (czterdzieści trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwy-

kłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, ozna-

czonych numerami od 00.000.001 (jeden) do 43.415.060 (czterdzieści trzy miliony czterysta 

piętnaście tysięcy sześćdziesiąt). 

• 6.238.657 (szczęść milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sie-

dem) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda akcja, oznaczona numerami 00000001 (jeden) do 6238657 (sześć milionów dwieście 

trzydzieści osiem  tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem). 

• 27.384.884 (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące 

osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 

zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, oznaczone numerami od 0000001 do 

27384884. 
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Data WZA Emisja akcji serii 
Cena nomi-

nalna 

Cena emi-

syjna 

Kapitał  

zakładowy 

13.07.2010 
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w 

S.A.  
0,10 zł 0,10 zł 250.000 zł  

31.08.2010  seria B - subskrypcja prywatna  0,10 zł 0,10 zł 46.250  zł  

31.08.2010  seria C - subskrypcja prywatna 0,10 zł 1,30 zł 30.800 zł  

22.06.2018 seria D - subskrypcja prywatna   0,10 zł 0,10 zł 592.950 zł 

17.03.2020 seria E - subskrypcja prywatna   0,10 zł  0,25 zł 
4.341.506 zł 

 

03.03.2021  Seria F - subskrypcja publiczna 0,10 zł 0,25 zł 623.865,7 zł 

02.04.2021  Seria G - subskrypcja prywatna           0,10 zł 0,25 zł 2.738.488,4 zł 

Razem:  8.623.860,10 zł   

 

1.3. Akcjonariat 
 

Akcjonariat Spółki według stanu posiadania akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym 

Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. 

 

LP. AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI % AKCJI 
LICZBA  

GŁOSÓW 
% GŁOSÓW NA WZA 

1. Radosław Wyszyński 3 000 000 5,7 3 000 000 
5,70 

2. 

January Ciszewski 

4 429 522 8,42 4 429 522 8,42 

JR HOLDING ASI SA 

3. Tomasz Nietubyć 6 011 316 11,43 6 011 316 11,43 

4. Cshark sp z o.o. 7 013 202 13,33 7 013 202 13,33 

5. Tomasz Czechowski 10 358 480 19,69 10 358 480 19,69 

6. Edward Mężyk 15 028 290 28,56 15 028 290 28,56 

7. Pozostali akcjonariusze 6 774 250 12,88 6 774 250 12,88 

 Razem: 52 615 060 100,00 52 615 060 100,00 

 

Źródło: Emitent 
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Struktura akcjonariuszy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania: 

 

LP. AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI % AKCJI 
LICZBA GŁO-

SÓW 

% GŁOSÓW NA 

WZA 

1. Artur Górski 4 488 522 5,20 4 488 522 5,20 

2. 
January Ciszewski i 

JR HOLDING ASI S.A. 
5 359 387 6,21 5 359 387 6,21 

3. Tomasz Nietubyć 6 011 316 6,97 6 011 316 6,97 

4. Cshark sp z o.o. 7 013 2020 8,13 7 013 202 8,13 

5. The Knights of Unity 14 026 404 16,26 14 026 404 16,26 

6. Tomasz Czechowski 17 371 682 20,14 17 371 682 20,14 

7. Edward Mężyk 14 378 290 16,67 14 378 290 16,67 

8. 
Pozostali akcjonariu-

sze 
17 589 798 20,40 17 589 798 20,40 

 Razem: 86 238 601 100,00 86 238 601 100,00 

 

 

1.4. Organy Spółki 
 

Zarząd 

 

W skład Zarządu Spółki w okresie sprawozdawczym do dnia 17 marca 2020 r. wchodził: 

 

• Pan Łukasz Górski – Prezes Zarządu 

 

W dniu 17 marca 2020 r. Pan Łukasz Górski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 

Spółki. Jednocześnie 17 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Edwarda Mężyka do 

składu Zarządu Spółki powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. 

 

Od 17 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład 

Zarządu Emitenta wchodzi: 

 

• Pan Edward Mężyk – Prezes Zarządu 

 

Rada Nadzorcza 

 

W skład Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawozdawczym do dnia 17 marca 2020 r. wchodzili: 
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• Pan To masz Wykurz – Członek Rady Nadzorczej 

• Pani Monika Górska – Członek Rady Nadzorczej 

• Pan Natalia Górska – Członek Rady Nadzorczej 

• Pan Artur Wolak – Członek Rady Nadzorczej 

• Pan Zbisław Lasek – Członek Rady Nadzorczej 

 

W dniu 17 marca 2020 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożyli 

jej dotychczasowi Członkowie: Pan Tomasz Wykurz, Pani Monika Górska, Pani Natalia Górska, Pan 

Artur Wolak i Pan Zbisław Lasek. 

 

W dniu 17 marca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do składu Rady Nadzorczej 

powołano następujące osoby: Pana Tomasza Nietubycia, Pana Macina Kroka, Pana Marcina Bużan-

towicza, Pana Tomasza Filipa Czechowskiego oraz Pana Łukasza Łozińskiego. 

 

W dniu 25 sierpnia 2020 r. rezygnację w pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożył 

jej dotychczasowy Członek: Pan Łukasz Łoziński. 

 

W dniu 25 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ze składu Rady Nadzorczej od-

wołało Pana Marcina Bużantowicza oraz powołało do składu Rady Nadzorczej: Pana Jakuba Nie-

stroja i Pana Pawła Obarę. 

 

W skład Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 25 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.:  

 

• Pan Tomasz Nietubyć – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

• Pan Tomasz Filip Czechowski – Członek Rady Nadzorczej 

• Pani Marcin Krok – Członek Rady Nadzorczej 

• Pan Łukasz Łoziński – Członek Rady Nadzorczej 

• Pan Paweł Obara – Członek Rady Nadzorczej 

 

W dniu 27 stycznia 2021 r. rezygnację w pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Emitenta z 

upływem dnia 28 lutego 2021 złożył jej dotychczasowy Członek: Pan Jakub Niestrój. 

 

W dniu 14 kwietnia 2021 r. w drodze kooptacji Rada Nadzorcza Spółki powołała na Członka Rady 

Nadzorczej Pana Michała Pawlika. 

 

W skład Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 14 kwietnia 2021 r. do dnia sporządzenia raportu wcho-

dzą:  

 

• Pan Tomasz Nietubyć – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

• Pan Tomasz Filip Czechowski – Członek Rady Nadzorczej 

• Pani Marcin Krok – Członek Rady Nadzorczej 

• Pan Paweł Obara – Członek Rady Nadzorczej 

• Pan Michał Pawlik – Członek Rady Nadzorczej 
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Walne Zgromadzenie 

 

W 2020 roku odbyło się jedno Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 marca 2020 r. 

oraz jedno Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 sierpnia 2020 r. 

 

1.5. Spółki grupy kapitałowej, do której należy Jednostka oraz jednostki 

współzależne i stowarzyszone 
 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu Oxygen Spółka Akcyjna 

tworzy grupę kapitałową z Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz HyperCat sp. 

z o. o. z siedzibą we Wrocławiu.   

 

Wyniki Mousetrap Games sp. z o.o. konsolidowane są z wynikami finansowymi Oxygen S.A. począw-

szy od danych sporządzanych za I kwartał 2020 roku, natomiast wyniki HyperCat sp. z o. o. (wcze-

śniej Glass Cannon Games sp. z o.o.) konsolidowane są począwszy od danych sporządzanych za II 

kwartał 2020 roku. 

 

Struktura grupy kapitałowej: 
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Dane spółek zależnych: 
 

1) Mousetrap Games sp. z o.o. 

 

W dniu 17 marca 2020 r. Oxygen S.A. nabył od dotychczasowych udziałowców 130 udziałów stano-

wiących 100% udziałów spółki Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („MTG”). W 

dniu 30 czerwca 2020 r. nastąpiło zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego MTG z 

kwoty 6.500,00 zł do kwoty 10.600,00 zł, w drodze emisji 82 udziałów (łączna wartość pozyskanych 

środków przez MTG w drodze emisji tych udziałów wynosiła 2.694.925,00 zł). Tym samym kapitał 

zakładowy MTG dzieli się obecnie na 212 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. W dniach 

od 26 sierpnia 2020 r. do 8 września 2020 r. Oxygen S.A. nabył pozostałe 82 udziały MTG. W związku 

z powyższym udział Emitenta w kapitale i głosach MTG na dzień sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2020 

r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 100%. 

MTG zajmuje się produkcją gier mobilnych przeznaczonych na urządzenia z systemem iOS oraz An-

droid. Spółka ta produkuje koncepty gier platformowych, pozytywnie oceniane przez użytkowników 

i jury międzynarodowych konkursów.  

 

 

MOUSETRAP GAMES SP. Z O.O. 

adres siedziby 
ul. Stacha Świstackiego 20/4,  

50-430 Wrocław 

adres poczty elektronicznej hello@mousetrap.games  

adres strony internetowej www.mousetrap.games 

sąd rejestrowy 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 

Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajo-

wego Rejestru Sądowego 

data rejestracji 11 kwietnia 2017 roku 

numer krs 0000673373 

regon 367049230 

nip 8943102623 

zarząd Edward Mężyk – Prezes Zarządu 

 

 

 

2) HyperCat sp. z o. o. (wcześniej Glass Cannon Games sp. z o.o.) 

 

W dniu 21 maja 2020 r. Oxygen S.A. zawarł z osobą fizyczną umowę, na podstawie której nabył 100 

niepodzielnych i nieuprzywilejowanych udziałów w spółce HyperCat sp z o. o. z siedzibą we Wrocła-

wiu (wcześniej Glass Cannon Games sp. z o.o. z siedzibą w Iławie) o wartości nominalnej 50 zł każdy 

mailto:hello@mousetrap.games
http://www.mousetrap.games/
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i łącznej wartości nominalnej 5.000 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki i upraw-

niających do 100% głosów na jej zgromadzeniu wspólników, za łączną cenę 100,00 zł. 

HyperCat sp. z o.o. to spółka z branży gamingowej, która pracuje nad grą pt. „Jars”. To midcore’owa 

gra o unikalnej grafice i rozbudowanej rozgrywce. Tytuł łączy w sobie cechy gry logicznej i mecha-

nikę tower defendera. 

 

 

 

HYPERCAT SP. Z O.O. 

adres siedziby plac Strzelecki 25, 50-224 Wrocław 

sąd rejestrowy 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 

Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajo-

wego Rejestru Sądowego 

data rejestracji 19 czerwca 2018 roku 

numer krs 0000735542 

regon 380541425 

nip 7441819922 

 

 

1.6. Oddziały i zakłady Jednostki 
 

Jednostka nie posiada oddziałów ani zakładów. 

 

1.7. Akcje własne 
 

Jednostka nie posiada akcji własnych. 

 

1.8. Zasoby: ludzkie, rzeczowe oraz niematerialne i prawne 
 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Emitent nie zatrudniał żadnych osób w oparciu o umowę o pracę. W 

okresie od października do grudnia 2020 r. Emitent nie nawiązywał również współpracy w oparciu o 

umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło). 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Grupa Kapitałowa Oxygen zatrudniała 13 osób na umowę o pracę w 

przeliczeniu na 12,6 pełnych etatów. W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. Grupa nawiązywała 

współpracę w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło). We wskazanym 

okresie Grupa Kapitałowa Oxygen zawarła takie umowy z łącznie 18 osobami. 

 

Na dzień sporządzenia raportu Emitent zatrudnił 1 osobę  w oparciu o umowę o pracę. W okresie od 

stycznia do maja 2021 r. Emitent nie nawiązywał współpracy w oparciu o umowy cywilnoprawne 

(umowy zlecenia, umowy o dzieło). 

Na dzień sporządzenia raportu Grupa Kapitałowa Oxygen zatrudniała 13 osób na umowę o pracę w 

przeliczeniu na 13 pełnych etatów. W okresie od stycznia do maja 2021 r. Grupa nawiązywała współ-

pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło). We wskazanym okre-

sie Grupa Kapitałowa Oxygen zawarła takie umowy z łącznie 5 osobami. 
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1.9. Wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne 
 

Działalność Jednostki nie wpływa ujemnie na środowisko naturalne. 

 

1.10. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 
 

Jednostka nie prowadzi prac badawczych i rozwojowych, w związku z tym nie ma osiągnięć w tej 

dziedzinie. 

 

1.11. Informacje na temat działalności Jednostki, branży i czynnikach makro-

ekonomicznych 
 

Jednostka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz w oparciu o Statut 

Spółki. 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest samodzielne prowadzenie projektów inwesty-

cyjnych, rokujących ponadprzeciętne stopy zwrotu. 

 

1.12. Informacje o segmentach działalności oraz sezonowości 
 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie występują segmenty działalności. 

Sezonowość nie dotyczy działalności Jednostki ani tworzonej przez Jednostkę Grupy Kapitałowej. 

 

 

 

2. RYZYKA I ZAGROŻENIA, NA JAKIE JEST NARAŻONA 

JEDNOSTKA 

 

2.1. Ryzyka i zagrożenia 
 

Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób po-

strzegane. Działalność oraz plany rozwojowe Emitenta obarczone są czynnikami ryzyka opisanymi 

poniżej. Kolejność w jakiej zostały przedstawione poszczególne czynniki ryzyka, nie odzwierciedla 

prawdopodobieństwa ich wystąpienia, zakresu ani istotności przedstawionych ryzyk. 

 

 

 

2.2 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Grupa Oxygen prowadzi 

działalność  
 

Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym  
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Grupa Kapitałowa Oxygen prowadzi działalność gospodarczą na rynkach międzynarodowych – 

przede wszystkim w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Zmiany czynników makroekonomicznych na 

rynku światowym, takie jak tempo wzrostu PKB, poziom dochodów oraz wydatków gospodarstw 

domowych, poziom wynagrodzeń, kształtowanie się polityki fiskalnej oraz monetarnej, są niezależne 

od Grupy Oxygen, a mają wpływ na wysokość osiąganych przez Grupę przychodów. Pogorszenie 

koniunktury gospodarczej na globalnym rynku może przełożyć się na redukcję wydatków konsump-

cyjnych gospodarstw domowych, zmniejszenie popytu na usługi i produkty rozrywkowe, które nie 

stanowią artykułów pierwszej potrzeby, oraz utrudniony dostęp do środków finansowych. Wskazany 

czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy roz-

woju, wyniki Grupy Oxygen lub cenę rynkową akcji.   

 

Ryzyko związane ze zmianami prawa podatkowego  

 

Istotne znaczenie dla Grupy Oxygen mają zmiany w zakresie prawa podatkowego zarówno krajo-

wego, jak i unijnego. Praktyka organów skarbowych, jak również orzecznictwo sądowe w zakresie 

prawa podatkowego nie są jednolite. Rodzi to potencjalne ryzyko przyjęcia przez organy podatkowe 

odmiennej interpretacji przepisów od Grupy Oxygen, co w konsekwencji może prowadzić do powsta-

nia zaległości płatniczych wobec organów skarbowych. Dodatkowe ryzyko stanowią dla Grupy Oxy-

gen zmiany stawek podatków pośrednich, które mogą negatywnie wpłynąć na sytuację finansową 

Grupy. Ewentualne zmiany w wysokości podatku VAT mogą niekorzystnie wpływać na rentowność 

sprzedawanych produktów w związku z obniżeniem popytu ze strony finalnych odbiorców.   

  

Ryzyko związane z wprowadzeniem przepisów prawa zaostrzających zasady sprzedaży produktów 

Oxygen  

 

Z uwagi na specyfikę produktów oferowanych przez Grupę Oxygen, ryzyko stanowi ewentualne 

wprowadzenie przepisów prawa zaostrzających zasady sprzedaży tego typu produktów, w tym np. 

ograniczających grupy wiekowe konsumentów, do których produkty Grupy Oxygen mogą być kiero-

wane. Biorąc pod uwagę tendencje do promocji aktywnego trybu życia, istnieje ryzyko, że podobne 

zasady wprowadzone zostaną w krajach, w których dystrybuowane są produkty Grupy Oxygen. 

Ewentualne zaostrzenie przepisów regulujących sprzedaż produktów oferowanych przez  

Grupę może negatywnie wpłynąć na wyniki sprzedaży spółek z Grupy Oxygen, a w konsekwencji na 

wyniki finansowe Grupy Oxygen.   

 

Ryzyko wprowadzenia dodatkowych ograniczeń prawnych  

 

Specyfika produktów Grupy Oxygen sprawia, że ich treści mogą nie spełniać nietypowych wymagań 

stawianych przez przepisy prawa. Gry muszą być dostosowane do tematyki i celu, w związku z czym 

nierzadko zawierają przemoc, wulgarny język i treści niedozwolone dla osób niepełnoletnich. 

Jednocześnie w rzeczywistości trudno jest ograniczyć dzieciom i osobom młodym kontakt z 

produktami przeznaczonymi dla osób dorosłych, jeśli produkty te są powszechnie dostępne. Istnieje 

zatem ryzyko wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów na określonym rynku, na którym 

działa spółka z Grupy Oxygen, które mogłyby wykluczyć część produktów Grupy Oxygen z obrotu. 

Takie specyficzne uregulowania mogłyby negatywnie wpłynąć na działalność Grupy Oxygen i 

doprowadzić do spadku wyników sprzedaży, a co za tym idzie, do pogorszenia wyników finansowych 

Grupy Oxygen.   
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Ryzyko związane z ochroną danych osobowych  

 

Oxygen S.A. w ramach prowadzonej działalności, w tym w szczególności w związku z jej prowadze-

niem za pośrednictwem internetu oraz prowadzonego programu lojalnościowego, jest administra-

torem szczegółowych danych osobowych dotyczących poszczególnych klientów, objętych ochroną 

na mocy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w Grupie nastę-

puje na zasadach określonych przez obowiązujące prawo, w szczególności przez Ustawę o Ochronie 

Danych Osobowych oraz RODO. W związku z obsługą klientów przez pracowników Oxygen S.A. ist-

nieje potencjalne ryzyko nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych poprzez m.in. niezgodne 

z prawem działanie pracownika bądź ryzyko utraty danych w wyniku awarii systemów informatycz-

nych wykorzystywanych przez Grupę.   

W przypadku naruszenia przepisów związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności 

ujawnienia danych osobowych w sposób niezgodny z prawem, Grupa może być narażona na zasto-

sowanie wobec niej lub członków organów spółek z Grupy sankcji karnych lub administracyjnych. 

Bezprawne ujawnienie danych osobowych może również skutkować dochodzeniem przeciwko Gru-

pie roszczeń cywilnych, w szczególności o naruszenie dóbr osobistych.   

Naruszenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych może również negatywnie wpłynąć 

na reputację lub wiarygodność Grupy, co może skutkować zmniejszeniem bazy klientów Grupy, a w 

konsekwencji mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, wyniki, sytuację lub perspektywy roz-

woju Grupy, a także cenę akcji.  

 

Ryzyko zmian zasad ochrony prywatności   

 

Grupa dostrzega ryzyko zmian w polityce prywatności Apple, które zostały opisane w punkcie 5 ni-

niejszego Sprawozdania: „Perspektywy rozwoju działalności grupy w bieżącym roku obrotowym”. 

Aby ograniczyć potencjalne negatywne skutki tych zmian, Grupa przeprowadziła szeroko zakrojone 

przygotowania, w tym testy na wybranych grupach użytkowników, które wykazały, że znacząca 

część użytkowników wyraża zgodę na wyświetlanie spersonalizowanych reklam, o ile zostanie po-

informowana o skutkach jakie wynikają z braku zgody (tj. niedopasowanie reklam do ich zaintereso-

wań, niższe przychody dla twórców gry). Przygotowania do zmian w polityce prywatności obejmo-

wały również dostosowanie istniejącej architektury baz danych oraz dostosowanie modeli docho-

dowości i modeli służących do wyznaczania cen („bidów”). Z perspektywy monetyzacji gier, zmiany 

w politykach prywatności mogą prowadzić do czasowego obniżenia przychodów z wyświetlenia po-

jedynczej reklamy od użytkowników, którzy nie wyrazili zgody. Z drugiej zaś strony, oczekiwać 

można spadku kosztów pozyskania takiego użytkownika. Jednocześnie w segmencie gier hyper - 

casual przeważająca większość kampanii marketingowych nie jest targetowana i identyfikator da-

nego użytkownika nie stanowi dla Grupy istotnej informacji.  

 

Ryzyko walutowe  

 

Z tytułu prowadzonej działalności Grupa Kapitałowa Oxygen narażona jest na ryzyko zmienności 

kursów walutowych. Ponieważ sprzedaż produktów Grupy skierowana jest na rynki zagraniczne 

(m.in.  Ameryka Północna, Europa, Azja), dominującymi walutami rozliczeniowymi w transakcjach 

zagranicznych są dolar amerykański, euro oraz funt brytyjski. W konsekwencji, wartość przychodów 

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

USD, EUR i GBP może negatywnie wpłynąć na niektóre prezentowane pozycje skonsolidowanego 
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sprawozdania finansowego Grupy Oxygen, w szczególności na przychody ze sprzedaży, co przy sta-

łych kosztach wytworzenia, ponoszonych w PLN, może również negatywnie wpłynąć na wyniki fi-

nansowe Grupy Oxygen. Grupa Oxygen  na  bieżąco  analizuje  konieczność  zastosowania  zabez-

pieczeń  przed  ryzykiem  walutowym.  Na  dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Grupa 

Oxygen nie stosuje zabezpieczeń przed ryzykiem zmiany kursów walut.   

 

Ryzyko związane z koniunkturą w branży reklamowej  

 

Jedną z najistotniejszych pozycji przychodów Grupy Kapitałowej Oxygen stanowią przychody z re-

klam. W konsekwencji, koniunktura w branży reklamowej jest jednym z czynników warunkujących 

wynik finansowy Grupy Oxygen. Branża reklamy, w tym reklamy internetowej, jest istotnie podatna 

na wahania koniunktury gospodarczej. Szybki wzrost gospodarczy mierzony wzrostem PKB sprzyja 

rozwojowi wskazanego rynku, natomiast samo spowolnienie wzrostu PKB może spowodować zna-

czący spadek wartości wydatków reklamowych. Nie można wykluczyć ryzyka istotnego spadku po-

pytu ze strony reklamodawców w okresach pogorszonej koniunktury gospodarczej, co mogłoby pro-

wadzić do spadku przychodów i pogorszenia sytuacji finansowej Grupy Oxygen. Ryzyko koniunktury 

w branży jest ściśle powiązane z kondycją rynku gier mobilnych, ponieważ gry stanowią zdecydo-

waną większość reklam wyświetlanych wewnątrz aplikacji. Wskazany czynnik ryzyka może mieć 

negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy Oxygen 

lub cenę rynkową akcji.   

 

Ryzyko konkurencji  

 

Ze względu na niskie bariery wejścia dla nowych podmiotów oraz łatwy dostęp do globalnej dystry-

bucji nowych produktów, rynek gier mobilnych jest rynkiem konkurencyjnym. Konsumentom ofero-

wane są liczne produkty, nierzadko o podobnej tematyce. Konkurencyjny rynek wymaga od Grupy 

Oxygen pracy nad ciągłym podwyższaniem jakości produktów oraz poszukiwania nowych obszarów 

tematycznych, które mogłyby zaciekawić szeroką grupę odbiorców. Na rynku ciągle pojawiają się 

nowe produkty, przez co istnieje ryzyko spadku zainteresowania określonymi produktami Grupy Oxy-

gen na rzecz produktów konkurencji. Grupa Oxygen działa na rynku międzynarodowym, stąd nega-

tywny wpływ na jej działalność może mieć aktywność podmiotów konkurencyjnych na całym świe-

cie. Rynek produkcji gier jest rynkiem rozwijającym się, w związku z czym istnieje ryzyko pojawienia 

się nowych podmiotów konkurencyjnych wobec Grupy Oxygen, które będą oferować podobne pro-

dukty. Taka sytuacja może spowodować spadek zainteresowania produktami Grupy Oxygen wśród 

konsumentów na wybranych lub wszystkich rynkach geograficznych, na których Grupa Oxygen pro-

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

finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy Oxygen lub cenę rynkową Akcji.  

 

Ryzyko związane z procesami konsolidacyjnymi podmiotów konkurencyjnych  

 

Procesy konsolidacyjne zachodzące wśród podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Grupy Oxy-

gen mogą doprowadzić do wzmocnienia pozycji rynkowej tych podmiotów, a tym samym, do osła-

bienia pozycji Grupy  Oxygen na rynku krajowym i międzynarodowym. Taka sytuacja może mieć ne-

gatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Grupy Oxygen.  

 

Ryzyko uzależnienia od kluczowych dystrybutorów  
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Grupa Oxygen identyfikuje uzależnienie od podmiotów prowadzących kluczowe platformy dystrybu-

cyjne, tj. Google i Apple. Przychody Grupy Oxygen generowane są przez gry udostępniane przez 

wskazane podmioty, za pośrednictwem prowadzonych przez nie cyfrowych platform dystrybucyj-

nych lub portali internetowych. Podmioty te są jednocześnie jednymi z największych dystrybutorów 

gier i aplikacji na świecie. Ewentualna zmiana polityki Google i Apple w zakresie akceptacji produk-

tów do dystrybucji będzie wymagać dostosowania przez Grupę Oxygen istniejących bądź przyszłych 

produktów, co może być trudne do osiągnięcia w krótkim okresie oraz wygenerować dodatkowe 

wysokie koszty. Należy również liczyć się z ryzykiem ograniczenia dystrybucji w następstwie wyko-

nania przez kontrahenta praw zastrzeżonych dla niego w zawartych z Grupą Oxygen umowach lub 

wynikających z jego wewnętrznych regulacji. Istnieje również ryzyko wypowiedzenia umowy przez 

kontrahenta.   

Istotne znaczenie z punktu widzenia interesów Grupy Oxygen ma również niezawodność systemów 

informatycznych dystrybutorów, która pozwala na efektywną sprzedaż produktów Grupy Oxygen. 

Ewentualna awaria tych systemów może doprowadzić do niekorzystnych sytuacji, które mogą na-

stąpić łącznie lub oddzielnie:   

 

• ograniczenia w dostępie do gry dla dotychczasowych graczy;   

• brak możliwości realizacji mikropłatności przez graczy użytkujących daną grę;   

• brak możliwości pobrania gry przez potencjalnych nowych graczy.   

 

W przypadku awarii skutkującej w szczególności jedną ze wskazanych powyżej sytuacji, a także 

przestojów, strajków, lub utraty urządzeń czy oprogramowania usługodawców, Grupa Oxygen mo-

głaby być narażona na przestój w swojej działalności operacyjnej, powodujący zastój w sprzedaży 

produktów Grupy Oxygen, co z kolei mogłoby mieć negatywny wpływ na wyniki Grupy Oxygen. Nie-

obojętna dla interesów Grupy Oxygen jest również okoliczność, iż wspomniani dystrybutorzy, w ra-

mach relacji ze spółkami z Grupy Oxygen, mają prawo do weryfikacji przyjmowanego produktu pod 

kątem zgodności ze swoimi regulacjami wewnętrznymi, co powoduje, że Grupa Oxygen ponosi ry-

zyko nieprzyjęcia danej gry Grupy Oxygen przez dystrybutora ze względu na jego politykę we-

wnętrzną (np. wewnętrznie ustanowione ograniczenia wiekowe odbiorców, możliwość poruszania 

w grach określonych tematów). Decyzja o dopuszczeniu produktu na platformę opiera się także na 

ocenie, czy dany produkt spełnia szereg szczegółowych reguł i zasad warunkujących możliwość 

sprzedaży na danej platformie.   

Ewentualny brak akceptacji gier produkowanych przez Grupę Oxygen ze strony App Store i Google 

Play, ich niekorzystna ocena lub niekorzystna zmiana zasad jej dokonywania, wiązałaby się z ogra-

niczeniem możliwości prowadzenia promocji gier oraz ograniczeniem ich dostępności, a w konse-

kwencji ze znacznym ograniczeniem przychodów, co miałoby istotny negatywny wpływ na wyniki 

finansowe Grupy Oxygen.   

Grupa Oxygen identyfikuje również uzależnienie od podmiotów prowadzących największe domy me-

diowe na rynku. Przychody z reklam wyświetlanych wewnątrz gier wydawanych przez Grupę Oxygen 

są obecnie najistotniejszą pozycją  przychodów Grupy. Ewentualna zmiana polityki domów medio-

wych w zakresie stawek za wyświetlenia reklam, dostępności reklam, pogorszenie relacji Grupy Oxy-

gen z największymi podmiotami lub ich upadłość będzie wymagać dostosowania się do zaistniałej 

sytuacji przez Grupę Oxygen, co może być trudne do osiągnięcia w krótkim okresie oraz wygenero-

wać dodatkowe wysokie koszty.  

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspek-

tywy rozwoju, wyniki Grupy Oxygen lub cenę rynkową akcji.   
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Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych trendów  

 

Istnieje ryzyko pojawienia się na rynku gier mobilnych nowych, niespodziewanych trendów, w które 

dotychczasowe produkty Grupy Oxygen nie będą się wpisywać. Podobnie, nowy produkt Grupy 

Oxygen, stworzony z myślą o dotychczasowych preferencjach konsumentów, może nie zostać 

dobrze przyjęty ze względu na nagłą zmianę trendów, a w efekcie poniesione nakłady na 

wytworzenie i koszty marketingu mogą nie zwrócić się w takiej wysokości, jaką szacował Zarząd 

Oxygen. Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną i wyniki 

finansowe Grupy Oxygen.  

 

Ryzyko niepromowania gry przez dystrybutorów  

 

Na sprzedaż produktów Grupy Kapitałowa Oxygen duży wpływ mają wyróżnienia gier na platformach 

sprzedażowych i promocja produktów przez kluczowych dystrybutorów gier Grupy Oxygen. Jedno-

cześnie Grupa Oxygen nie ma wpływu na przyznawanie przez dystrybutorów wyróżnień. Istnieje za-

tem ryzyko nieprzyznania takich wyróżnień grze Grupy Oxygen, co może wpłynąć na mniejsze od 

oczekiwanego zainteresowanie określonym produktem Grupy wśród konsumentów, a tym samym, 

na poziom sprzedaży określonego produktu. Opisywane ryzyko jest przy tym typowe dla branży roz-

rywki elektronicznej, w której na co dzień wielu producentów gier stara się o pierwszeństwo w do-

stępie do klienta.  

 

Ryzyko związane z dostawcami technologii wykorzystywanych do produkcji gier  

 

Grupa Kapitałowa Oxygen w procesie produkcji swoich gier korzysta z silnika Unity 3D, wykupując 

okresowo subskrypcję z dostępem do tej technologii od twórcy silnika. Unity 3D to środowisko dla 

programistów, stworzone przez zewnętrzny podmiot Unity Technologies, które zapewnia podsta-

wowe rozwiązania dla osób tworzących gry na różne platformy. Grupa Oxygen jako klient może (po 

zakupie licencji) pisać swój własny kod do gry, wykorzystując wybrane rozwiązania udostępnione 

przez Unity Technologies, natomiast kluczowe rozwiązania dla danej gry są tworzone przez progra-

mistów Grupy Oxygen, nie przez Unity Technologies.  

  

Wiążą się z tym dwa czynniki ryzyka:   

 

• wzrost opłat związanych z wykorzystywaniem silnika w sposób uniemożliwiający Grupie 

jego wykorzystywanie z zachowaniem odpowiedniej rentowności oraz   

• wystąpienie zdarzeń lub okoliczności związanych z dostawcą przedmiotowej technologii, 

których konsekwencją będzie zaprzestanie jej rozwoju lub całkowite wycofanie z rynku.   

 

Wystąpienie któregoś z ww. czynników ryzyka istotnie utrudniłoby produkcję nowych gier oraz mo-

dernizację lub aktualizację wcześniej wyprodukowanych aplikacji. Grupa Oxygen w zakresie swojej 

działalności wykorzystuje także elementy dostarczane przez podmioty zewnętrzne. Działalność 

Grupy Oxygen przy tworzeniu i w niektórych przypadkach, przy promocji gier uzależniona jest od 

posiadania licencji lub zgody udzielonej przez podmioty trzecie. Rozwiązanie umów licencyjnych z 

jakiejkolwiek przyczyny oznaczać może faktyczne uniemożliwienie rozpowszechniania gier Grupy 

Oxygen, co w sposób negatywny wpłynie na wyniki finansowe Grupy Oxygen. Powyższe ryzyko za-

chodzi m.in. w odniesieniu do silnika Unity 3D. Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny 

wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy Oxygen lub w 
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konsekwencji cenę rynkową akcji Emitenta. Należy wskazać, że Unity 3D nie jest jedynym silnikiem, 

z którego Grupa może korzystać w ramach swojej działalności, dzięki czemu nie można mówić o 

uzależnieniu od tej technologii. Co więcej, silnik tworzony jest przez podmiot o wysokiej i stabilnej 

pozycji na rynku, a ryzyko zaprzestania działalności przez ten podmiot lub rezygnacji z oferowania 

silnika Unity 3D można ocenić jako znikome.   

 

Ryzyko związane z deficytem wykwalifikowanych pracowników na rynku  

Na rynku pracy w Polsce, na którym Grupa Kapitałowa Oxygen pozyskuje pracowników i współpra-

cowników, widoczny jest deficyt wysoko wykwalifikowanych pracowników z sektora IT, przy jedno-

czesnym wysokim popycie na takich specjalistów. Powyższe może powodować trudności w znale-

zieniu przez Grupę Oxygen pracowników z wystarczającym wykształceniem i doświadczeniem. Co 

więcej, większość szkół wyższych w Polsce nie oferuje edukacji w kierunku zawodów związanych z 

projektowaniem gier. W efekcie, rynek pracowników w tym zakresie jest wąski. Istnieje ryzyko, że 

Grupa będzie mieć czasowe problemy ze znalezieniem osób o spełniających jej oczekiwania kwali-

fikacjach i doświadczeniu w zakresie programowania. Z tego względu, nie można wykluczyć, iż w 

przyszłości nieunikniony będzie wzrost kosztów zatrudnienia, w tym również kosztów ponoszonych 

w celu utrzymania kluczowych dla Grupy Oxygen pracowników.  

 

Ryzyko związane z kryzysem epidemiologicznym  

 

Spółka dostrzega zagrożenie związane z potencjalnym kryzysem epidemiologiczny na świecie, który 

może wywołać spowolnienie gospodarcze, recesje na rynkach giełdowych oraz spowolnienie w re-

alizacji produktów Spółki. Wiele czynników jest niezależnych od Spółki i może spowodować wyha-

mowanie projektów, jednakże Spółka podejmuje kroki w celu minimalizacji zagrożenia i terminowej 

realizacji swoich prac.  

Ponadto, Spółka podjęła niezbędne czynności do zapewnienia należytego bezpieczeństwa pracow-

ników i współpracowników w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakażeń m.in. koronawiru-

sem SARS-CoV-2, powodującym chorobę COVID-19 wśród tych osób w czasie wykonywania usług 

na rzecz Spółki oraz udzieliła wszelkich znanych wskazówek w celu ewentualnego zminimalizowa-

nia zagrożenia i rozprzestrzeniania się wirusa.  

W ocenie Spółki kryzys epidemiologiczny w 2020 r. miał umiarkowanie pozytywny wpływ na branżę 

gier, a tym samym wyniki finansowe Grupy zarówno w minionym jak i w bieżącym roku obrotowym. 

Ograniczenie dostępności tradycyjnych segmentów rozrywki, w związku z obostrzeniami wprowa-

dzanymi przez władze w poszczególnych krajach, przyczyniało się do wzrostu ilości użytkowników 

gier mobilnych oraz wydłużenia sesji, szczególnie w segmencie gier free-to-play.  

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, Grupa nie zidentyfikowała negatywnych skutków pan-

demii koronawirusa SARS-CoV-2 w odniesieniu do realizacji projektów Grupy, a także jej wyników 

finansowych. Nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania 

działalności przez Grupę.   

 

Ryzyko związane z celami strategicznymi 

 

Działania Grupy, które okażą się nietrafne w wyniku nieadekwatnej oceny jego otoczenia rynkowego, 

bądź nieadekwatnego dostosowania się do zmiennych warunków otoczenia, mogą mieć istotny ne-

gatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki Spółki. Istnieje zatem 

ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. W związku z tym 

przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Spółkę np. zależą od jej zdolności do skutecznej 
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realizacji opracowanej długoterminowej strategii. Spółka redukuje przedmiotowe ryzyko realizacji 

celów rozwoju poprzez przemyślaną identyfikację obiecujących przedsięwzięć, która następuje w 

toku analizy potencjalnej inwestycji, składającej się ze wstępnej weryfikacji, głębokiej analizy oraz 

końcowych rekomendacji. 

 

Ryzyko związane z otoczeniem prawnym 

 

Emitent prowadzi działalność i jest w związku z tym narażony na ryzyko zmian w otoczeniu prawnym 

i regulacyjnym w naszym kraju. Otoczenie prawne oraz regulacyjne podlega nadal częstym zmia-

nom. Zakres oddziaływania tych czynników uległ w ostatnich latach znacznemu poszerzeniu ze 

względu na przystąpienie nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej w 2004 r., w wyniku 

czego Polska miała obowiązek przyjąć i wdrożyć wszystkie akty prawne Unii Europejskiej. Przepisy 

prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez Grupy, które w ostatnich latach ule-

gały częstym zmianom, to przede wszystkim: prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń spo-

łecznych, prawo handlowe. Nie można wykluczyć, iż ewentualne zmiany w przepisach prawa lub ich 

interpretacji, a mających wpływ na zakres działalności prowadzonej przez Grupy i mogą̨ powodować́ 

wystąpienie negatywnych skutków dla jej działalności. 

 

 

2.3      Czynniki ryzyka związane z działalnością operacyjną Grupy Oxygen  
 

Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu i z rotacją personelu  

 

Dla działalności Grupy Kapitałowej Oxygen znaczenie mają kompetencje oraz know-how kluczo-

wych pracowników, w szczególności osób stanowiących kadrę zarządzającą oraz doświadczonych 

deweloperów i specjalistów w zakresie Developmentu, Game Designu, Publishingu, User Acquisition 

i Zarządzania projektami gamingowymi. Odejście wymienionych osób może wiązać się z utratą 

przez Grupę Oxygen wiedzy oraz doświadczenia w danym obszarze. Utrata kluczowych członków 

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

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

Utrata osób stanowiących kadrę zarządzającą wyższego szczebla w Grupie Oxygen może natomiast 

skutkować okresowym pogorszeniem wyników finansowych Grupy Oxygen. Większość personelu 

spółek z Grupy Oxygen to osoby zatrudnione na stanowiskach operacyjnych. Są to osoby wykonu-

jące zadania, które wymagają specjalistycznej wiedzy, zdolności i wykształcenia. W kontekście nie-

wystarczającej podaży pracowników o odpowiednim profilu wykształcenia, Grupa Oxygen narażona 

jest na odejście części pracowników operacyjnych, co może skutkować osłabieniem struktury orga-

nizacyjnej, na której oparta jest działalność Grupy Oxygen. Wskazane sytuacje mogą skutkować za-

chwianiem stabilności działania Grupy Oxygen i wymóc konieczność podniesienia poziomu wyna-

grodzeń w celu utrzymania pracowników. W efekcie może to wpłynąć na wzrost kosztów działalno-

ści Grupy Oxygen. Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację 

finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy Oxygen lub cenę rynkową akcji.   

 

Ryzyko związane z opóźnieniami w produkcji gier  

 

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

i realizacji kolejnych etapów pracy nad grą, ale także od czynników technicznych. Istnieje w związku 
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z tym ryzyko, iż opóźnienia na danym etapie produkcji mogą dodatkowo przełożyć się na opóźnienie 

w ukończeniu całej gry. Niedotrzymanie założonego harmonogramu produkcji może spowodować 

opóźnienie premiery gry, co z kolei może mieć negatywny wpływ na poziom sprzedaży danego pro-

duktu i uniemożliwić osiągnięcie przez Grupę Oxygen oczekiwanych wyników finansowych. Wska-

zany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy 

rozwoju, wyniki Grupy Oxygen lub cenę rynkową akcji.   

 

Ryzyko pogorszenia się wizerunku Grupy Oxygen  

 

Na wizerunek Grupy Kapitałowej Oxygen silny wpływ mają opinie konsumentów, w tym przede 

wszystkim opinie publikowane w Internecie, szczególnie za pośrednictwem wyspecjalizowanych 

portali recenzujących gry, oraz na platformach dystrybucyjnych. Głównym sposobem dystrybucji 

produktów są kanały cyfrowe, w związku z czym negatywne opinie mogą spowodować utratę zau-

fania klientów i kontrahentów Grupy Oxygen oraz pogorszenie jej reputacji. Na pogorszenie wize-

runku Grupy Oxygen mogą oddziaływać także nieprzewidziane błędy w kodzie danej gry, utrudnia-

jące lub uniemożliwiające korzystanie z niej. Taka sytuacja mogłaby negatywnie wpłynąć na wyniki 

finansowe Grupy Oxygen.  

 

Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi  

 

Wobec Grupy Oxygen nie toczy się żadne postępowanie sądowe ani administracyjne, mające istotny 

wpływ na działalność Grupy Oxygen. Jednak działalność Grupy w branży sprzedaży na rzecz konsu-

mentów rodzi potencjalne ryzyko związane z ewentualnymi roszczeniami klientów w odniesieniu do 

sprzedawanych produktów. Grupa Oxygen zawiera także umowy handlowe z zewnętrznymi podmio-

tami, na podstawie których obie strony zobowiązane są do określonych świadczeń. Istnieje w 

związku z tym ryzyko powstania sporów i roszczeń na tle umów handlowych. Powstałe spory lub 

roszczenia mogą w negatywny sposób wpłynąć na renomę Grupy Oxygen, a w konsekwencji na jej 

wyniki finansowe.  

 

Ryzyko związane z utratą płynności finansowej  

 

Grupa Oxygen może być narażona na sytuację, w której nie będzie w stanie realizować swoich zo-

bowiązań finansowych w momencie ich wymagalności. W związku ze wczesnym etapem rozwoju 

gamingowej działalności operacyjnej Grupa Oxygen narażona jest na ryzyko braku możliwości po-

zyskania kapitału od inwestorów lub opóźnionego pozyskania kapitału od inwestorów, przez co 

może nie być w stanie chwilowo lub długofalowo realizować kluczowych procesów biznesowych. 

Ryzyko to jest zależnie nie tylko od realizacji obranej strategii ale również nastrojów gospodarczych, 

społecznych oraz ogólnej sytuacji światowej. Ponadto Grupa Oxygen jest narażona na ryzyko zwią-

zane z niewywiązywaniem się przez kluczowych klientów z zobowiązań umownych wobec Grupy 

Oxygen, w tym nieterminowe regulowanie zobowiązań przez platformy internetowe, przy użyciu któ-

rych dystrybuowane są produkty Grupy. Takie zjawisko może mieć negatywny wpływ na płynność 

Grupy Oxygen i powodować konieczność dokonywania odpisów aktualizujących należności.   

Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami jest jednym z kluczowych elementów utrzymania 

określonego poziomu płynności finansowej. W przypadku występowania nieprzewidzianych zdarzeń 

w zakresie sprzedaży, przedłużania płatności należności, a także w przypadku podjęcia błędnych 

decyzji w procesie administrowania finansami Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, ist-

nieje możliwość zagrożenia płynności finansowej. Zarząd w celu minimalizacji ryzyka utraty 
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płynności finansowej, dokonuje analizy struktury finansowania Spółki, a także dba o utrzymanie od-

powiedniego poziomu środków pieniężnych, niezbędnego do terminowego regulowania bieżących 

zobowiązań. 

 

Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych  

 

Grupa Oxygen narażona jest na wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci 

elektrycznych, zarówno w obrębie wewnętrznym, jak i zewnętrznym), katastrofy, w tym naturalne, 

działania wojenne i inne. Mogą one skutkować zmniejszeniem efektywności działalności Grupy Oxy-

gen albo jej całkowitym zaprzestaniem. W takiej sytuacji Grupa Oxygen jest narażona na zmniejsze-

nie przychodów lub poniesienie dodatkowych kosztów, a także może być zobowiązana do zapłaty 

kar umownych z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy z klientem.  

Wskazane okoliczności mogą mieć znaczący, negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową 

Grupa Oxygen.   

 

Ryzyko czynnika ludzkiego  

 

W działalność produkcyjną Grupy Oxygen zaangażowani są współpracownicy i pracownicy w opar-

ciu o umowę o pracę i inne podstawy prawne. Czynności dokonywane przez współpracowników i 

pracowników w ramach pracy mogą prowadzić do powstania błędów spowodowanych nienależy-

tym wykonywaniem obowiązków przez współpracowników i pracowników. Takie działania mogą 

mieć charakter działań zamierzonych bądź nieumyślnych i mogą one doprowadzić do opóźnienia w 

procesie produkcji gier. Ziszczenie się tego typu ryzyka prowadzić może w dalszej kolejności do 

pogorszenia wyników finansowych Grupy Oxygen.   

  

Ryzyko wypadków przy pracy  

 

Działalność, w którą zaangażowani są pracownicy lub osoby współpracujące z Grupą Oxygen powo-

duje również obarczenie działalności Grupy Oxygen ryzykiem zajścia wypadków przy pracy. Zdarze-

nie takie może skutkować opóźnieniami w procesie projektowania gier i związanym z tym niewyko-

naniem umów w określonym terminie. Innym skutkiem wypadków przy pracy mogą być roszczenia 

odszkodowawcze wobec Grupy Oxygen. Sytuacje takie mogą mieć negatywny wpływ na wynik fi-

nansowy Grupy Oxygen, a także na jej renomę.   

 

Ryzyko przestoju w działalności i awarii systemu informatycznego  

 

Grupa Oxygen w swojej działalności wykorzystuje zaawansowane systemy informatyczne oparte na 

nowoczesnych technologiach, pozwalające na tworzenie gier najwyższej jakości. Dodatkowo, w 

swojej działalności Grupa Oxygen korzysta z infrastruktury należącej do podmiotów trzecich. Po-

wyższy model działalności wiąże się z ryzykiem wystąpienia awarii nie tylko po stronie Grupy Oxy-

gen, ale także poszczególnych podmiotów pełniących choćby techniczne role w świadczeniu usług 

przez Grupę Oxygen. W przypadku awarii lub utraty elementów infrastruktury informatycznej, a w 

szczególności urządzeń, oprogramowania oraz fragmentów lub całości kodu wytwarzanych oraz 

istniejących gier, Grupa Oxygen mogłaby być narażona na przestój w działalności operacyjnej powo-

dujący brak dostępu do niezbędnych danych, co mogłoby mieć negatywny wpływ na proces wytwo-

rzenia produktów Grupy Oxygen i jej wyniki finansowe. Częste awarie mogłyby prowadzić do spadku 

zainteresowania produktami oferowanymi przez Grupę Oxygen. Dodatkowo, działalność polegająca 
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na wymianie danych w ramach systemu teleinformatycznego może stać się przedmiotem ataku ha-

kerskiego, co zaś może prowadzić do utrudnienia lub uniemożliwienia prawidłowego funkcjonowa-

nia produktów Grupy Oxygen. Materializacja powyższego ryzyka mogłaby mieć wpływ na wyniki fi-

nansowe Grupy Oxygen, w szczególności na koszty związane z koniecznością poczynienia nakła-

dów na usunięcie skutków ataku. Ponadto, istnieje ryzyko wykradnięcia poufnych danych dotyczą-

cych np. aktualnie opracowywanej gry. Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na 

działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy Oxygen lub cenę rynkową akcji.   

 

Ryzyko związane z awarią sprzętu wykorzystywanego w działalności Grupy Oxygen  

 

Działalność Grupy Oxygen opiera się w szczególności na prawidłowo działającym sprzęcie elektro-

nicznym. Istnieje ryzyko, iż w przypadku poważnej awarii sprzętu, która będzie niemożliwa do na-

tychmiastowego usunięcia, Grupa Oxygen może zostać zmuszona do czasowego wstrzymania czę-

ści lub całości swojej działalności operacyjnej, aż do czasu usunięcia awarii. Awaria sprzętu może 

doprowadzić także do utraty danych stanowiących element pracy nad grą lub danych graczy (np. 

postępu w grze, zakupów dokonanych w grze). Przerwa w działalności lub utrata danych kluczowych 

dla danego projektu może spowodować niemożność wykonania zobowiązań wynikających z aktu-

alnych umów, a nawet utratę posiadanych kontraktów, co może niekorzystnie wpłynąć na wyniki 

finansowe Grupy Oxygen. Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, 

sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy Oxygen lub cenę rynkową akcji.   

 

Ryzyko związane z produkcją gier zbliżonych do gier konkurencji  

 

Funkcjonalność niektórych produktów Grupy Oxygen może wykazywać pewne podobieństwo w sto-

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

strony konkurencji dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej, naruszenia praw autor-

skich lub dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji i wszczęcia postępowań w tym zakresie. 

Z drugiej strony, istnieje ryzyko wytwarzania przez konkurencję gier podobnych do produktów Grupy 

Oxygen.  

Ryzyko wykorzystywania idei Grupy Oxygen przez podmioty konkurencyjne związane będzie głównie 

z jego działalnością na rynkach globalnych.   

Na rynku krajowym obowiązują przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i pra-

wach pokrewnych. Przedmiotem prawa autorskiego na gruncie tej ustawy jest utwór, rozumiany jako 

każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakiejkolwiek po-

staci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wytworzenia. Definicja utworu jest więc 

spełniona w odniesieniu do gier wytworzonych przez Grupę Oxygen, w konsekwencji czego Grupa 

Oxygen jest podmiotem prawa autorskiego do tych gier. Na gruncie prawa polskiego przysługiwać 

mu więc będą środki prawne przewidziane do ochrony praw autorskich oraz zapobiegania ich naru-

szeniom. Istnieje jednak ryzyko, iż analogiczna ochrona nie jest zapewniona twórcom gier w usta-

wodawstwach innych krajów, w których oferowane są produkty Grupy Oxygen. W szczególności, 

twórcy gier mogą nie być uważani w niektórych obcych systemach prawa za podmioty praw autor-

skich. W związku z powyższym, możliwe jest długotrwałe utrzymywanie się stanu naruszeń praw 

autorskich Grupy Oxygen, wpływające na działalność operacyjną i wyniki finansowe Grupy Oxygen.  

 

Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi  
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Spółki z Grupy Oxygen zawierają transakcje z podmiotami powiązanymi. W przypadku ewentualnego 

zakwestionowania przez organy podatkowe metod określania przez Oxygen warunków rynkowych 

dla transakcji z podmiotami powiązanymi istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych dla Grupy Oxy-

gen konsekwencji podatkowych, co może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację 

finansową i wyniki działalności Grupy Oxygen.  

 

Ryzyko związane z niewystarczającą ochroną ubezpieczeniową  

 

Grupa Oxygen zawiera w toku działalności umowy ubezpieczeń. Nie można jednak wykluczyć, że w 

działalności Grupy Oxygen ziszczą się ryzyka ubezpieczeniowe w wymiarze przekraczającym zakres 

ochrony ubezpieczeniowej, lub wystąpią zdarzenia nieprzewidziane nieobjęte w żadnym zakresie 

ochroną ubezpieczeniową. Takie zdarzenia mogą mieć negatywny wpływ na wynik z działalności 

Grupy Oxygen.  

 

Ryzyko związane z niezrealizowaniem strategii Grupy Oxygen  

 

Ze względu na zdarzenia niezależne od Grupy Oxygen, szczególnie natury prawnej, ekonomicznej 

czy społecznej, Grupa Oxygen może mieć trudności w realizowaniu celów i wypełnianiu swojej stra-

tegii. Nie można wykluczyć, że na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym, Grupa Oxygen będzie 

musiała dostosować lub zaktualizować swoje cele i strategię do panujących na rynku warunków.   

Podobna sytuacja może mieć miejsce, jeżeli koszty realizacji strategii przekroczą planowane na-

kłady, np. w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników, zmianą kształtu bądź 

zakresu planowanej produkcji, zmianami ekonomicznymi powodującymi znaczący wzrost kosztów 

działalności, czy też wystąpieniem awarii i nagłych zdarzeń skutkujących koniecznością nabycia no-

wych urządzeń. Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii przez Grupę 

Oxygen i skutkować osiągnięciem mniejszych korzyści, niż pierwotnie zakładane. Wskazany czynnik 

ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wy-

niki Grupy Oxygen lub cenę rynkową akcji.   

 

Ryzyko wprowadzenia nowych platform oraz technologii  

 

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

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

nych), które szybko staną się popularne wśród graczy. Istnieje ryzyko, że Grupa Oxygen nie będzie 

miała możliwości produkowania gier na nowe platformy wystarczająco wcześnie, by zapewnić za-

stąpienie wpływów z gier udostępnianych na dotychczasowych platformach wpływami z produktów 

na nowych platformach. Ponadto, w sytuacji wprowadzenia nowych platform, Grupa Oxygen będzie 

zmuszona do poniesienia dodatkowych kosztów w celu przystosowania produkcji do tych platform. 

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspek-

tywy rozwoju, wyniki Grupy Oxygen lub cenę rynkową Akcji.  

 

Ryzyko podlegania umów prawu obcemu  

 

W ramach swojej działalności Grupa Oxygen zawiera umowy z podmiotami zagranicznymi, co wiąże 

się często z podleganiem określonej umowy obcej jurysdykcji. Istnieje zatem ryzyko powstania po-

między Grupą Oxygen a jego kontrahentem sporu, dla którego prawem właściwym będzie prawo 

państwa zagranicznego. Grupa zawarła także umowy, z których spory poddane zostały sądowi 
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państwa obcego. W sytuacji powstania takiego sporu, Grupa Oxygen może być zmuszona do pro-

wadzenia procesu za granicą, co może wiązać się z wysokimi kosztami.   

 

Ryzyko nieosiągnięcia przez grę sukcesu rynkowego  

 

Rynek gier mobilnych cechuje się ograniczoną przewidywalnością w zakresie popytu konsumentów 

na produkty rozrywki elektronicznej. Na zainteresowanie graczy produktami Grupy Oxygen wpływ 

mają m.in. czynniki niezależne od Grupy Oxygen, jak panujące aktualnie trendy, czy gusta konsumen-

tów. Istotny dla osiągnięcia potencjalnego sukcesu jest również poziom jakości produktów znajdu-

jących się już na rynku i stanowiących bezpośrednią konkurencję dla produktów Grupy Oxygen (w 

szczególności gier o zbliżonej tematyce), co determinuje ryzyko stworzenia przez Grupę Oxygen 

produktu, który nie spotka się z wystarczającym zainteresowaniem ze strony potencjalnych klien-

tów. Do kosztów związanych z produkcją i wprowadzeniem na rynek nowej gry należą przede 

wszystkim wydatki poniesione na produkcję i aktualizację gry oraz wydatki na marketing. Rentow-

ność danej gry i związana z tym możliwość pokrycia wydatków poniesionych w ramach procesu jej 

produkcji jest bezpośrednio związana z sukcesem rynkowym danej gry, którego skalę mierzy różnica 

miedzy przychodami a kosztami produkcji i wydatkami na marketing.        

Przy ocenie opisywanego ryzyka należy wziąć pod uwagę, że czas pracy zespołów nad nowymi pro-

duktami uzależniony jest od gatunku gry i poziomu skomplikowania danego projektu i może wynosić 

od kilku tygodni do ponad roku.              

Grupa Oxygen na początkowym etapie produkcji nie jest w stanie precyzyjnie przewidzieć ani reakcji 

konsumentów, ani poziomu przychodów ze sprzedaży w momencie wprowadzenia gry na rynek. Ist-

nieje w związku z tym ryzyko, że nowa gra Grupy Oxygen, ze względu na czynniki, których Grupa 

Oxygen nie mogła przewidzieć, nie odniesie sukcesu rynkowego. Taka sytuacja może negatywnie 

wpłynąć na wynik finansowy Grupy Oxygen. Ryzyko to jest wpisane w bieżącą działalność Grupy 

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

perspektywy rozwoju, wyniki Grupy Oxygen lub cenę rynkową akcji.       

  

Ryzyko związane z nielegalnym pozyskiwaniem gier, ich dodatków i funkcjonalności  

 

Niektórzy gracze decydują się na korzystanie z oferowanych produktów w sposób niezgodny z prze-

pisami prawa własności intelektualnej. W wyniku działalności osób trzecich, obecnie tworzone są i 

mogą również powstawać w przyszłości nielegalne programy, które umożliwiają odbiorcom gier 

dystrybuowanych przez Grupę Oxygen postęp w grze lub uzyskanie odpłatnych funkcjonalności w 

grze bez dokonywania mikropłatności, które, zgodnie z zamierzeniami Grupy Oxygen, warunkują 

osiągnięcie takiego rezultatu. Rozpowszechnienie tego rodzaju programów może skutkować 

zmniejszeniem popytu konsumentów na udostępniane przez Grupa Oxygen odpłatnie w modelu 

Free-To-Play wirtualne elementy gry. Ponadto, takie podmioty mogą oferować graczom nabycie w 

sposób nieautoryzowany takich samych bądź podobnych wirtualnych elementów. Wskazany czyn-

nik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, 

wyniki Grupy Oxygen lub cenę rynkową akcji.   

 

Ryzyko roszczeń z zakresu praw własności intelektualnej  

 

W ramach prowadzonej działalności Grupa Oxygen wykorzystuje zarówno oprogramowanie stwo-

rzone przez pracowników i współpracowników, jak i oprogramowanie osób trzecich, jak również 

zleca usługi programistyczne w zakresie tworzenia lub rozwoju oprogramowania.   
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W związku z powyższym, nie jest możliwe całkowite wykluczenie sytuacji, w których w toku działal-

ności Grupy Oxygen dojdzie do naruszenia praw autorskich. Naruszenie może nastąpić wskutek wy-

korzystania w ramach oferowanych usług całych programów lub ich części, do których prawa przy-

sługują podmiotom trzecim. Powyższa okoliczność może wystąpić zarówno wskutek pierwotnego 

nieuprawnionego wykorzystania (także nieświadomego) przez Grupę Oxygen programów kompute-

rowych lub innych utworów podlegających ochronie prawno-autorskiej, jak też wskutek następczego 

wygaśnięcia uprawnienia po stronie Grupy Oxygen (np. wskutek wygaśnięcia lub wypowiedzenia li-

cencji). Powyższe uwagi odnoszą się także do chronionych prawnie baz danych, wykorzystywanych 

w programowaniu.   

Podstawą prawną korzystania z takiego oprogramowania przez Grupę Oxygen są odpowiednie 

umowy licencyjne lub umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe. Grupa Oxygen nie może za-

pewnić, że w każdym przypadku nabycie praw do korzystania z oprogramowania nastąpiło skutecz-

nie lub w niezbędnym zakresie, jak również, że osoby trzecie nie będą podnosiły przeciwko Grupie 

Oxygen roszczeń, zarzucając naruszenie ich praw własności intelektualnej, bądź że ochrona praw 

do korzystania z takiego oprogramowania będzie przez Grupę Oxygen realizowana skutecznie. Po-

nadto nie można zagwarantować, że w każdym przypadku Grupa Oxygen będzie w stanie dokonać 

przedłużenia okresu licencji, a tym samym dalej korzystać z danego oprogramowania, po zakończe-

niu pierwotnie przewidzianego okresu trwania licencji. Oprócz tego, w ramach prac wewnętrznych 

Grupy Oxygen nad rozwiązaniami informatycznymi prowadzonymi z udziałem osób współpracują-

cych z Grupę Oxygen na podstawie umów cywilnoprawnych, nie można wykluczyć sytuacji, w której 

mogą powstać wątpliwości, czy Grupa Oxygen skutecznie nabyła we właściwym zakresie autorskie 

prawa majątkowe do rozwiązań informatycznych stworzonych przez takie osoby. Grupa Oxygen 

może więc być narażona na ryzyko zgłaszania przez osoby trzecie roszczeń dotyczących wykorzy-

stywanego przez Grupę Oxygen oprogramowania, co w przypadku uznania roszczeń może mieć 

istotny niekorzystny wpływ na działalność, wyniki, sytuację lub perspektywy rozwoju Grupy Oxygen.  

   

Ryzyko związane z naruszeniem praw własności intelektualnej Grupy Oxygen  

 

Do grupy praw własności intelektualnej Grupy Oxygen należą m.in. autorskie prawa majątkowe, 

znaki towarowe, a także prawa do domen internetowych. Istnieje ryzyko nieuprawnionego wykorzy-

stania przez osoby trzecie elementów własności intelektualnej Grupy Oxygen, np.: znaków towaro-

wych lub projektowania przez podmioty konkurencyjne własnych usług i produktów podobnych lub 

naśladujących produkty Grupy Oxygen w sposób mylący dla odbiorców. Istnieje ryzyko, że aktyw-

ność takich podmiotów zostanie odebrana jako aktywność Grupy Oxygen, co może negatywnie wpły-

nąć na odbiór działalności Grupy Oxygen wśród użytkowników.  

 

Ryzyko związane z brakiem porównywalności wyników z podstawowej działalności operacyjnej w 

poszczególnych latach  

 

Model biznesowy Grupy Oxygen bazuje w głównej mierze na uzyskiwaniu wpływów z tytułu mikro-

płatności i reklam emitowanych w grach wydawanych przez spółki Grupy. W toku bieżącej działal-

ności Grupy mogą wystąpić jednorazowe, istotne wartościowo transakcje, odbiegające od podsta-

wowego modelu biznesowego. Wskazany czynniki ryzyka może skutkować brakiem porównywalno-

ści wyników z podstawowej działalności operacyjnej Grupy Oxygen w poszczególnych latach.  

 

2.4 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym  
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Ryzyko związane z wypłatą dywidendy w przyszłości  

 

Zgodnie z art. 348 § 4 KSH zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy 

oraz termin wypłaty dywidendy. Maksymalna kwota, która może zostać przeznaczona do podziału 

między akcjonariuszy jest równa zyskowi za ostatni rok obrotowy wraz z niepodzielonymi zyskami 

z lat ubiegłych oraz kwotami przeniesionymi z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych i rezer-

wowych, pomniejszonemu o niepokryte straty, akcje własne oraz inne kwoty, które powinny zostać 

przeznaczone na kapitał zapasowy lub rezerwowy. Zgodnie z art. 191 par. 4 Kodeksu Spółek Han-

dlowych, w przypadku gdy koszty prac rozwojowych zakwalifikowanych jako aktywa spółki akcyjnej 

nie zostały całkowicie odpisane, nie można dokonać podziału zysku odpowiadającego równowarto-

ści kwoty nieodpisanych kosztów prac rozwojowych, chyba że kwota kapitałów rezerwowych i za-

pasowych dostępnych do podziału i zysków z lat ubiegłych jest co najmniej równa kwocie kosztów 

nieodpisanych.  

Zgodnie z wymienionymi powyżej składnikami kwoty, która może zostać przeznaczona do podziału, 

kluczową rolę odgrywają zyski Grupy Oxygen. Pomimo dołożenia należytej staranności i podjęcia 

wszelkich możliwych działań, Grupa Oxygen może nie osiągnąć wyniku finansowego pozwalającego 

na wypłacenie dywidendy bądź wypłacenie jej w wysokości oczekiwanej przez Inwestorów.  

Ponadto uchwała o wypłacie dywidendy jest podejmowana bezwzględną większością głosów. Przy 

aktualnej strukturze akcjonariatu nie można wykluczyć, że interesy akcjonariuszy mniejszościowych 

będą odmienne od interesów głównych akcjonariuszy. W takiej sytuacji – z uwagi na rozkład głosów 

– może dojść do przegłosowania uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, odpowiadającej oczeki-

waniom kluczowych akcjonariuszy.   

 

Ryzyko związane z wahaniami kursu notowań i ograniczonej płynności obrotu Akcjami   

 

Kurs notowań Akcji Oxygen może podlegać znacznym wahaniom, w związku z wystąpieniem zda-

rzeń i czynników, na które Grupa Oxygen może nie mieć wpływu. Do takich zdarzeń i czynników 

należy zaliczyć m.in. zmiany w szacunkach zyskowności opracowanych przez analityków, zmiany 

perspektyw różnych sektorów gospodarki, zmiany przepisów prawnych wpływające na działalność 

Grupy Oxygen oraz ogólną sytuację gospodarki.   

Rynki giełdowe doświadczają co pewien czas znacznych wahań cen i wolumenu obrotów, co także 

może negatywnie wpływać na cenę rynkową Akcji Spółki. Aby zoptymalizować stopę zwrotu, inwe-

storzy mogą być zmuszeni inwestować długoterminowo, ponieważ instrumenty te mogą być nieod-

powiednią inwestycją krótkoterminową.   

W przypadku, gdy odpowiedni poziom obrotów nie zostanie osiągnięty lub utrzymany, może to ne-

gatywnie wpłynąć na płynność i cenę Akcji. Nawet jeśli osiągnięty zostanie odpowiedni poziom ob-

rotów Akcjami, to przyszła cena rynkowa Akcji może być niższa od bieżącej. Nie można więc zapew-

nić, iż osoba nabywająca Akcje Oxygen będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjo-

nującej cenie.  

 

Ryzyko związane z recesją na światowych rynkach giełdowych   

 

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na rynkach międzynarodowych – przede wszystkim w 

Ameryce Północnej, Europie i Azji, które zostały dotknięte epidemią zakażeń koronawirusem SARS-

CoV-2, powodującym chorobę COVID-19. Trwająca od 2020 roku pandemia COVID-19, ma znaczący 

wpływ na kursy akcji spółek na światowych rynkach giełdowych. Nie można wykluczyć, iż utrzymanie 
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się trendu wzrostowego liczby zakażeń może wywołać spowolnienie gospodarcze. Stosowane na 

świecie środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa (głównie środki izolacyjne) wpływają na 

zmniejszenie popytu na produkty i usługi, niebędące produktami pierwszej potrzeby, co przyczynia 

się do obniżenia wzrostu globalnego PKB. Aktualnie Spółka nie przewiduje istotnie negatywnego 

wpływu na jej działalność, jednakże w perspektywie najbliższego roku, recesja na rynkach świato-

wych może odwrócić ten trend.  

 

Ryzyko związane z koniunkturą na rynku giełdowym 

 

Na działalność Emitenta istotny wpływ ma koniunktura na rynkach kapitałowych, w tym szczególnie 

na polskim rynku giełdowym, która jest zmienna i podlega charakterystycznym cyklom hossa-bessa, 

trwającym zwykle od kilku miesięcy do kilku lat. Długotrwała bessa może powodować gorszą wy-

cenę Emitenta oraz utrudnić lub wydłużyć proces inwestycji dokonywanych przez Emitenta. W takiej 

sytuacji Emitent może mieć również problemy z pozyskaniem środków na zapewnienie prawidło-

wego funkcjonowania Emitenta bądź realizację procesów inwestycyjnych. 

 

Ryzyko wahań cen Akcji oraz niedostatecznej płynności Akcji 

 

Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu podlegają wahaniom, 

w zależności od kształtowania się̨ relacji podaży i popytu. Relacje te zalezą̨ od wielu złożonych czyn-

ników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmo-

wanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających na ceny papierów war-

tościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu jest niezależnych od sytuacji i działań 

Emitenta. Przewidzenie kierunku wahań ́cen papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym 

Systemie Obrotu, tak w krótkim, jak i w długim terminie, jest przy tym bardzo trudne.  Jednocześnie 

papiery wartościowe notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu cechują̨ się mniejszą płynnością̨ 

w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym. 

 

Ryzyko związane z zawieszeniem notowań lub wykluczeniem instrumentów finansowych Emitenta 

z obrotu w alternatywnym systemie obrotu  

 

Zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Giełda Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A., jako organizator alternatywnego systemu obrotu może zawiesić obrót instrumen-

tami finansowymi:  

 

• na wniosek emitenta,  

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

• jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 

 

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

jako organizator alternatywnego systemu może określić termin, do którego zawieszenie obrotu ob-

owiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie 

Giełdy jako organizatora alternatywnego systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu 

tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) lub 3) Regulaminu 

ASO. 
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W przypadkach określonych przepisami prawa, Giełda jako organizator alternatywnego systemu ob-

rotu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony 

w decyzji właściwego organu. 

Giełda, jako organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi nie-

zwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowa-

nym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawie-

szenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia 

informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji infor-

macji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządze-

nia MAR, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwe-

storów lub prawidłowego funkcjonowania rynku. 

Zgodnie z §12 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Giełda jako organizator alterna-

tywnego systemu, może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:  

 

• na wniosek emitenta akcji - w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w 

związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,  

• na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych - z zastrzeżeniem możliwości 

uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 

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

• jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie, 

• wskutek otwarcia likwidacji emitenta, 

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

kształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić od-

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

przekształcenia. 

 

Zgodnie z §12 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Giełda jako organizator alterna-

tywnego systemu, wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:  

• w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności: 

o w przypadku udzielania przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w Alterna-

tywnym Systemie Obrotu, 

o po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upa-

dłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogło-

szenie upadłości akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza 

jedynie na zaspokojenie tych kosztów, 

• jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

• w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,  

 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego 

wykluczenia, Giełda jako organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumen-

tami finansowymi  

Zgodnie z §12 ust. 4 Regulaminu ASO, Giełda jako organizator alternatywnego systemu wyklucza z 

obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych 

instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez 

BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji 
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poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naru-

szenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z narusze-

niem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować 

poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku. 

Zgodnie z §12a Giełda, jako organizator alternatywnego systemu podejmując decyzję o wykluczeniu 

instrumentów finansowych z obrotu obowiązany jest ją uzasadnić, a jej kopię wraz z uzasadnieniem 

przekazać niezwłocznie emitentowi i jego Autoryzowanemu Doradcy, za pośrednictwem faksu lub 

elektronicznie na ostatni wskazany Giełdzie, jako organizatorowi alternatywnego systemu adres e-

mail tego podmiotu. W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania emitentowi decyzji o wyklu-

czeniu z obrotu emitent może złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek 

uważa się za złożony w dacie wpłynięcia oryginału wniosku do kancelarii Giełdy, jako organizatora 

alternatywnego systemu. Giełda, jako organizator alternatywnego systemu zobowiązany jest nie-

zwłocznie rozpatrzyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, nie później jednak niż w terminie 30 

dni roboczych od dnia jego złożenia, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. W przypadku gdy 

konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do 

rozpoznania tego wniosku, rozpoczyna się od dnia przekazania wymaganych informacji. Jeżeli 

Giełda, jako organizator alternatywnego systemu uzna, że wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy 

zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić lub zmienić zaskarżoną uchwałę, bez zasięga-

nia opinii Rady Giełdy. Decyzja o wykluczeniu z obrotu podlega wykonaniu z upływem 5 dni robo-

czych po upływie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, a w przypadku jego 

złożenia - z upływem 5 dni roboczych od dnia jego rozpatrzenia i utrzymania w mocy decyzji o wy-

kluczeniu. Do czasu upływu tych terminów obrót danymi instrumentami finansowymi podlega za-

wieszeniu. Ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie tych samych 

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

doręczenia uchwały o ich wykluczeniu z obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpo-

znanie sprawy - nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w 

sprawie utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych 

instrumentów finansowych danego emitenta. 

Postanowień §12a ust. 1 – 5 Regulaminu ASO (akapit powyżej) nie stosuje w przypadku, wyklucze-

nia instrumentów finansowych z obrotu na wniosek emitent w związku z ich dopuszczeniem do ob-

rotu na rynku regulowanym lub na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych z za-

strzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatko-

wych warunków, chyba że wykluczenie z obrotu uzależnione zostało od spełnienia przez emitenta 

dodatkowych warunków. Postanowień §12a ust. 2 - 5 Regulaminu ASO nie stosuje się w przypad-

kach, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1) - 4) Regulaminu ASO. Giełda przekazuje niezwłocznie KNF 

informację o zawieszeniu obrotu, wznowieniu obrotu lub wykluczeniu z obrotu instrumentów finan-

sowych. Informacje o zawieszeniu obrotu, wznowieniu obrotu lub wykluczeniu instrumentów finan-

sowych z obrotu podawane są niezwłocznie do wiadomości publicznej w sposób określony w art. 3 

ust. 1 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1005. 

Zgodnie z §17b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku gdy w ocenie Giełdy, jako 

organizatora alternatywnego systemu obrotu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emi-

tenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania 

zadań Autoryzowanego Doradcy, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu może zo-

bowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w §18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu 

ASO. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni od dnia podjęcia przez Giełdę, jako 
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organizatora alternatywnego systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej 

jednego roku od dnia jej zawarcia. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowa-

nym Doradcą przed upływem okresu wskazanego w decyzji Giełdy jako organizatora alternatywnego 

systemu podjętej na podstawie §17b ust. 1 (treść powyżej), emitent zobowiązany jest do zawarcia 

kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub 

wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskaza-

nego w decyzji Giełdy jako organizatora alternatywnego systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obo-

wiązywania powinien być przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej 

umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji Giełdy 

jako organizatora alternatywnego systemu, o której mowa w §17b ust. 1. W przypadku niepodpisa-

nia przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie, o którym mowa w §17b ust. 1, 

albo w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym 

mowa w §17b ust. 2, Giełda jako organizator alternatywnego systemu może zawiesić obrót instru-

mentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia 

nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, Giełda 

jako organizator alternatywnego systemu może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z 

obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy §12 ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje się odpo-

wiednio. 

Zgodnie z §9 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, z zastrzeżeniem wyłączeń przewidzia-

nych na podstawie przedmiotowego paragrafu, warunkiem notowania instrumentów finansowych w 

alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umo-

wie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów ani-

mowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spre-

adu, jak również dodatkowych warunków animowania - określonych w Załączniku Nr 6b do Regula-

minu Alternatywnego Systemu Obrotu. Ponadto Giełda, jako organizator alternatywnego systemu 

może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez 

konieczności spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, w szczególności z uwagi na charakter 

tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w alterna-

tywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez Giełdę, jako organizatora alternatywnego sys-

temu obrotu. Jednocześnie w takim przypadku Giełda, jako organizator alternatywnego systemu 

może wezwać emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, w terminie 30 dni od tego 

wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi 

tego emitenta. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, a także w 

przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie, 

instrumenty finansowe emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym okre-

ślaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnię-

cia właściwej umowy lub wygaśnięcia tego prawa - o ile Giełda, jako organizator alternatywnego 

systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie no-

towań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. W przypadku zawarcia nowej 

umowy z Animatorem Rynku, Giełda, jako organizator alternatywnego systemu może postanowić o 

notowaniu instrumentów finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w syste-

mie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od 

dnia wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku. Ponadto akcje zakwalifikowane do seg-

mentu NewConnect Alert notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem 

kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestni-

ków obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji - o ile Giełda, jako organizator alternatywnego 
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systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie no-

towań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. Akcje, które przestały być kwalifi-

kowane do segmentu NewConnect Alert, notowane są w systemie notowań ciągłych - począwszy 

od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o zaprze-

staniu ich kwalifikowania do tego segmentu - o ile Giełda, jako organizator alternatywnego systemu 

nie postanowi o ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub jednokrotnym 

określaniem kursu jednolitego. W przypadku, gdy zmiana systemu notowań wynika z odrębnej decy-

zji Giełdy, jako organizatora alternatywnego systemu decyzja w tej sprawie powinna zostać opubli-

kowana na stronie internetowej Giełdy, jako organizatora alternatywnego systemu co najmniej na 2 

dni robocze przed dniem jej wejścia w życie. 

Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, że w przypadku, gdy wymaga 

tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwesto-

rów, Giełda jako organizator alternatywnego systemu, na żądanie Komisji wstrzymuje wprowadzenie 

instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpo-

częcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.  

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku, gdy obrót okre-

ślonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możli-

wość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeń-

stwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwe-

storów, Komisja może żądać od Giełdy, jako organizatora alternatywnego systemu zawieszenia ob-

rotu tymi instrumentami finansowymi.  

Zgodnie z art. 78 ust 3a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w żądaniu, o którym mowa 

w art. 78 ust. 3 tej ustawy, Komisja może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowią-

zuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu 

będą zachodziły przesłanki, o których mowa w art. 78 ust. 3 tej ustawy.  

Zgodnie z art. 78 ust. 3b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Komisja uchyla decyzję za-

wierającą żądanie, o którym mowa w art. 78 ust. 3 tej ustawy, w przypadku gdy po jej wydaniu stwier-

dza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu 

obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naru-

szenia interesów inwestorów. 

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji, Giełda 

jako organizator alternatywnego systemu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty 

finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu 

alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym 

systemie obrotu, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia kary upomnienia lub kary pieniężnej  

 

Zgodnie z §17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad 

lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, w szczególności obowiązki okre-

ślone w §15a i 15b lub w §17 - 17b, Giełda jako organizator alternatywnego systemu może, w zależ-

ności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:  

 

• upomnieć emitenta,  
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• nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.  

 

Giełda, jako organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia 

lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń 

lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczegól-

ności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w try-

bie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu. 

W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie 

przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu bądź nie wyko-

nuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie wy-

konuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie §17c ust. 2 Regulaminu ASO, Giełda, jako 

organizator alternatywnego systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta 

łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie §17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu ASO nie może prze-

kraczać 50.000 zł. 

W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania emitentowi decyzji o nałożeniu kary pieniężnej 

emitent może złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek uważa się za 

złożony w dacie wpłynięcia oryginału wniosku do kancelarii Giełdy, jako organizatora alternatyw-

nego systemu. Do czasu upływu terminu do złożenia tego wniosku, a w przypadku złożenia wniosku 

- do czasu jego rozpatrzenia, decyzja o nałożeniu kary pieniężnej nie podlega wykonaniu. 

Giełda, jako organizator alternatywnego systemu zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć wniosek 

o ponowne rozpoznanie sprawy, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego 

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

dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpatrzenia tego wniosku, 

rozpoczyna się od dnia przekazania wymaganych informacji. Decyzja podjęta na tej podstawie nie 

może nakładać na emitenta kary pieniężnej wyższej niż określona w decyzji, której dotyczy wniosek 

o ponowne rozpoznanie sprawy. Jeżeli Giełda, jako organizator alternatywnego systemu uzna, że 

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

zmienić zaskarżoną uchwałę, bez zasięgania opinii Rady Giełdy. 

Zgodnie z §17c ust. 10 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitent zobowiązany jest wpła-

cić pieniądze z tytułu nałożonej kary pieniężnej na wyodrębnione konto Fundacji GPW (numer KRS: 

0000563300), dedykowane finansowaniu prowadzenia przez tę fundację działalności edukacyjnej w 

zakresie wspierania rozwoju rynku kapitałowego oraz promocji i upowszechniania wiedzy ekono-

micznej wśród społeczeństwa. Wpłata powinna nastąpić w terminie 10 dni roboczych od dnia, od 

którego decyzja o jej nałożeniu podlega wykonaniu. Kopię dowodu wpłaty kwoty, o której mowa w 

zdaniu pierwszym, emitent zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Giełdzie, jako organizatorowi 

alternatywnego systemu. 

Ryzyko dotyczące możliwości nakładania na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję Nad-

zoru Finansowego za niewykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa  

Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późń. zm.), Emitent ma obowiązek w ciągu 14 dni licząc od dnia 

• przydziału akcji, a w przypadku niedokonywania przydziału – od dnia ich wydania, 

• dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatyw-

nego systemu obrotu,  
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do dokonania wpisu do ewidencji akcji, o której mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy o ofercie. 

Zgodnie z art. 96 ust. 13 tej ustawy, jeśli emitent nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 

4 i 5 tej ustawy, będzie podlegał karze pieniężnej do wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych), 

nakładanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Ponadto Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na emitenta inne kary administracyjne za 

niewykonanie obowiązków wynikających z powołanej powyżej Ustawy o ofercie publicznej oraz 

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 

1538 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 30 Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku, Komisja Nadzoru Finansowego po-

siada uprawnienia do stosowania odpowiednich sankcji administracyjnych i innych środków admi-

nistracyjnych w związku m.in. z naruszeniami o których mowa w art. 14 i 15, art. 16 ust. 1 i 2, art. 17 

ust. 1, 2, 4, 5 i 8, art. 18 ust. 1–6, art. 19 ust. 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 11 oraz art. 20 ust. 1 Rozporządzenia w 

sprawie nadużyć na rynku (wykorzystywanie i bezprawne ujawnianie informacji poufnych, manipu-

lacje na rynku, nadużycia na rynku, przekazywanie informacji poufnych do publicznej wiadomości, 

listy osób mające dostęp do informacji poufnych, transakcje wykonywane przez osoby pełniące ob-

owiązki zarządcze, rekomendacje inwestycyjne i statystyki). 

Zgodnie z ust. 2 tego artykułu, państwa członkowskie zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by 

w razie wystąpienia naruszeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 akapit pierwszy lit. a), właściwe organy 

miały uprawnienia do nakładania m.in. następujących sankcji administracyjnych: 

a) w przypadku osoby fizycznej – maksymalnych administracyjnych sankcji pieniężnych w 

wysokości co najmniej: 

(i). w przypadku naruszeń art. 14 i 15 – 5 000 000 EUR, a w państwie członkowskim, w 

którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 

2014 r.; 

(ii). w przypadku naruszeń art. 16 i 17– 1 000 000 EUR, a w państwie członkowskim, w któ-

rym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 

2014 r.; oraz 

(iii). w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 – 500 000 EUR, a w państwie członkowskim, w 

którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 

2014 r.; oraz 

b) w przypadku osoby prawnej – maksymalnych administracyjnych sankcji pieniężnych w 

wysokości co najmniej: 

(i). w przypadku naruszeń art. 14 i 15 – 15 000 000 EUR lub 15 % całkowitych rocznych 

obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwier-

dzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie 

jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.; 

(ii). w przypadku naruszeń art. 16 i 17 – 2 500 000 EUR lub 2 % całkowitych rocznych ob-

rotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez or-

gan zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równo-

wartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.; oraz 

(iii). w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 – 1 000 000 EUR, a w państwie członkowskim, w 

którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 

2014 r. 
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Zgodnie art. 96 Ustawy o ofercie, w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki wynikające z Ustawy o ofercie oraz z Rozporządzenia MAR, Komisja Nadzoru 

Finansowego może podjąć decyzję o wykluczeniu akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, 

albo nałożyć karę pieniężną (w zależności od typu i wagi naruszenia):  

• w zakresie określonym w art. 96 ust. 1, art. oraz art. 96 ust. 1c. Ustawy o Ofercie - do 

1.000.000 zł;  

• w zakresie określonym w art. 96 ust. 1b. Ustawy o Ofercie - do 5.000.000 zł;  

• w zakresie określonym w art. 96 ust. 1e. Ustawy o Ofercie - do 5.000.000 zł albo kwoty 

stanowiącej 5% całkowitego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu 

finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza on ww. kwotę, a w przypadku gdy jest 

możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku 

naruszenia obowiązków, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej 

kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty albo zastosować wykluczenie z obrotu oraz 

karę pieniężną łącznie. W decyzji o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu Komisja 

określa termin, nie krótszy niż 14 dni, po upływie którego następuje wycofanie papierów 

wartościowych z obrotu.   

Ponadto za niewywiązanie się z obowiązków w zakresie określonym w art. 96 ust. 1i. Ustawy o ofer-

cie, tj. za naruszenie przepisu dotyczącego obowiązku niezwłocznego przekazania informacji 

poufnej do wiadomości publicznej na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, lub naruszenia 

trybu i warunków opóźnienia na własną odpowiedzialność publikacji informacji poufnej określonych 

w art. 17 ust. 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć na danego Emitenta karę pieniężną w 

wysokości do 10.346.000 zł lub kwoty stanowiącej 2% całkowitego przychodu wykazanego w 

ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza on ww. kwotę, a 

w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez 

Emitenta w wyniku naruszenia tych obowiązków - karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty 

osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.  

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1–6 Rozporządzenia MAR, KNF może, w drodze 

decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 

2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym 

za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 zł. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty 

korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w art. 

176 ust. 1 Ustawy o obrocie przytoczonym powyżej, zamiast kary, o której mowa w art. 176 ust. 1 

Ustawy o obrocie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej ko-

rzyści lub unikniętej straty. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR 

w zakresie wskazanym powyżej (art. 18 ust. 1–6 Rozporządzenia MAR) KNF może nakazać Emiten-

towi, który dopuścił się naruszenia, zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów oraz zobowią-

zać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych przepi-

sów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji 

za naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 176 Ustawy o obrocie wskazanych powyżej. Ko-

misja może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu emitenta karę 

pieniężną do wysokości 2 072 800 zł. KNF, nakładając sankcję, o której mowa powyżej, uwzględnia 

okoliczności, o których mowa w art. 31 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Ponadto zgodnie z art. 176a 

Ustawy o obrocie, gdy Emitent lub sprzedający nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki 

wynikające z art. 5 Ustawy o obrocie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 
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zł. W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stać się 

utrudniony bądź niemożliwy. Ponadto nałożenie kary finansowej na Emitenta przez KNF może mieć 

istotny wpływ na pogorszenie wyniku finansowego za dany rok obrotowy. 

 

2.5. Instrumenty finansowe 
 

W roku od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Spółka nie stosowała rachunkowości zabezpie-

czeń oraz nie wykorzystywała instrumentów finansowych przede wszystkim w zakresie ryzyka: 

zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynno-

ści finansowej, na jakie jest ona narażona. 

 

2.6. Stwierdzone przez organy nadzoru lub organy kontrolne naruszenia 

prawa oraz postępowania sądowe toczące się przeciwko Spółce 
 

Żadna ze spółek z Grupy Kapitałowej Oxygen nie jest stroną postępowań toczących się przed są-

dem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 

dotyczących Oxygen S.A. lub jednostki od niego zależnej. 

 

 

3. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI, SYTUACJA FINANSOWA 

I MAJĄTKOWA JEDNOSTKI 

 

3.1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność w roku obrotowym i ocena 

uzyskanych efektów: 
 

W związku z przejęciem studia gamingowego Mousetrap Games sp. z o.o., które nastąpiło 17 marca 

2020 r. Oxygen S.A. rozpoczął działalność w obszarze gamingu. Do dnia przejęcia, spółka Oxygen 

nie prowadziła znaczącej działalności gospodarczej.  

 

Obszar pozyskiwania środków, finansowania działalności operacyjnej oraz rozwój Grupy Kapitało-

wej Oxygen. 

 

Od 17 marca 2020 r., tj. w dniu nabycia 100% udziałów w Mousetrap Games sp. z o.o. siedzibą we 

Wrocławiu a tym samym stworzenia Grupy Kapitałowe, Oxygen S.A skupiła się na działalności ga-

mingowej. W tym dniu zmienił się Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza. Zmieniła się również struk-

tura akcjonariuszy w wyniku dokonania emisji prywatnej akcji serii E. Dzięki tym zmianom umożli-

wiono Spółce rozpoczęcie działalności w nowym obszarze, oraz przyjęto jasny kierunek rozwoju. 

Spółka otworzyła emisję publiczną akcji serii F i za pośrednictwem platformy Crowdway rozpoczęła 

zbiórkę środków na działalność Grupy. Jako, że był to okres dużej niepewności gospodarczej wywo-

łanej ogólnoświatowymi lockupami w związku z pandemią COVID-19, Spółka postanowiła wydłużć 

okres zbiórki do 01 czerwca 2020 r. Zbiórka zakończyła się, biorąc pod uwagę okres w jakim była 

prowadzona sukcesem, gdyż udało się zebrać 1 559 664,25 zł z zaplanowanych 2 000 000 zł. Przy-

działu dokonano 5 czerwca 2020 r. co poparto komunikatem z tego samego dnia. 
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W dniu 21 maja 2020 r. Grupa poszerzyła swoje struktury o spółkę Glass Cannon Games sp. z o.o., 

w celu przejęcie praw do gry Jars, która według analiz przeprowadzonych przez siły wewnętrzne, 

posiadała potencjał oraz jakość, której poszukiwała Grupa. Biorąc pod uwagę cenę, za jaką została 

przejęta ta spółka (100 zł + earnout 18% z zysku) była to transakcja uzasadniona ekonomicznie. W 

dniu 05 czerwca 2020 r. działalność spółki Glass Cannon Games sp. z o.o. została całkowicie prze-

jęta poprzez zmianę Zarządu na Edwarda Mężyka, Prezesa Zarządu jednostki dominującej w Grupie 

Kapitałowej Oxygen.  

 

30 czerwca 2020 r. zostały zarejestrowane nowo utworzone udziały  (z dnia 11 lutego 2020 r.) w 

spółce Mousetrap Games sp. z o.o., co spowodowało, że Oxygen SA nie był 100% właścicielem Mo-

usetrap Games. Zarząd podjął czynności mające na celu do przywrócenia 100% kontroli nad spółką 

córką i doprowadził do wniesienia nowo utworzonych udziałów spółki Mousetrap Games sp. z o.o. 

do Oxygen SA dnia 25 sierpnia 2020 r. w wyniku przeprowadzenia emisji akcji serii G.  

 

Aby zapewnić środki na finansowanie działalności operacyjnej Grupie, Zarząd spółki dominującej 

dnia 30 września 2020 r. podjął uchwałę o rozpoczęciu prywatnej emisji akcji serii H, której celem 

było zebranie 2 500 000,00 zł. Emisja została zamknięta w pełni dnia 30 marca 2021 roku. 

 

Obszar produkcji i wydawania gier. 
 

Wraz z pojawieniem się w Grupie Kapitałowej Oxygen podmiotu gamingowego oraz inwestorów, 

związanych z gamingiem, rozpoczęto poszukiwanie partnerów biznesowych takich jak dystrybuto-

rzy, czy inne studia gamingowe, których produkty mogłaby publikować Grupa Kapitałowej Oxygen. 

Od początku drugiego kwartału 2020 roku, Grupa skoncentrowała się na produkcji i wydawaniu gier 

mobilnych, co zaowocowało wydawnictwami kolejnych tytułów.  

 
W wyniku przejęcia spółki Moustrap Games sp. z o.o., w Grupie pojawił się wydany w lutym 2020 r. 

tytuł Run the Beat (w wersji Premium, gra Casualowa typu Platform), który wcześniej był wydawany 

w formie F2P, jednak w wyniku analiz rynkowych Zarząd Moustrap Games sp. z o.o. podjął decyzję 
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o zmianie wydawnictwa na model premium. Decyzja ta wymagała dokonania nie tylko modelu biz-

nesowego ale również zmian technologicznych w grze. 

 

W pierwszym kwartale 2021 roku podjęto działania mające na celu zwiększenie rozpoznawalności 

tytułu, który przed laty był sukcesem na rodzimym rynku i wydano w marcu 96% (w wersji angielskiej, 

gra Casualowa typy Puzzle), całkowicie przebudowując tytuł, tak aby dopasować tytuł do nowych 

realiów technicznych oraz przeprowadzono lokalizację pod rynek USA. 

 

Ponadto, w 2020 roku wydawano następujące tytuły: 

 

• kwiecień 2020: Joist (gra Hyper-Casual); 

 

• maj 2020: Rocat Jumpurr (nagradzana gra Casualowa typu Rougelike). Tytuł ten ze względu 

na szereg pozytywnych czynników tj. ciągle poprawiające się współczynniki gamingowe, 

duże zainteresowanie wydawców nadal jest rozwijany i na przestrzeni ostatnich miesięcy 

miało miejsce parę znaczących updatów tego tytułu, znacznie zmieniających jego rozmiar, 

metody monetyzacji, jak i retencję. Ten tytuł również został objęty wydawnictwem na rynku 

Chińskim, prowadzonym przez podmiot Apptutti; 

 

• sierpień 2020: Shape Up! (gra Casualowa typu Puzzle); 

• październik 2020: Trainy Trains (gra Hyper-Casual). Tytuł objęty wydawnictwem przez 

Appcentral oraz Sword of Glory (produkcja The Knights of Unity sp. z o.o., gra RPG typu Skill-

based), która też jest rozwijana do dzisiaj, ze względu na szereg pozytywnych czynników, 

m.in. ponadprzeciętne zainteresowanie zakupami w aplikacji, niskie w odniesieniu do rynku 

CPI oraz ciągle poprawiające się w wyniku wprowadzanych zmian współczynniki gamin-

gowe; 

 

• listopad 2020: Bouncy Maze (gra Hyper-Casual). Tytuł objęty wydawnictwem przez Appcen-

tral.  

 

• grudzień 2020, który był obfity w premiery: Crowdy Roads (gra Hyper-Casual), Merge Pack 

(gra Hyper-Casual), Circle Protector (w wersji Premium, przygotowanej dla Inlogic Software, 

gra Hyper-Casual), który został objęty wydawnictwem przez dystrybutora specjalizującego 

się w promocji i gier w ponad 100 marketplacach aplikacyjnych, alternatywnych do podsta-

wowych tj. Appstore i Google Play. Tytuł ten został przebudowany na model monetyzacji 

premium, tak aby dopasować go do wymogów dystrybucyjnych opisanych powyżej; Cards 

Up! (gra Casualowa typu Puzzle), która jest do dzisiaj iterowana w cyklu soft launchu i wy-

różnia się wysoką retencją użytkowników; Train Station Tycoon (produkcja Goobsta Games 

sp. z o.o., gra Casual typu Tycoon), która również jest w soft launch i czeka na kolejne iteracje 

w cyklu; Lovely Music (gra Interactive Story), która została opublikowana w formie demo i 

która ze względu na swój artystyczny charakter, poszukuje wydawcy; Jars (gra Strategiczna 

typu Tower Defence), która dzięki współpracy z Rocket Ride Games uzyskała w pierwszym 

kwartale 2021 r. silnego wydawcę na platformy Steam i Switch (Deadalic). Gra ta wraz z pod-

pisaniem współpracy zaczęła być dostosowywana do wyżej wymienianych platform i jest to 

tytuł, który w planach ma wydawnictwo mobilne, ale ze względu na jego charakter i specyfikę 

gatunku najpierw będzie wydany na platformy większe (Steam i Switch), pozwalające łatwiej 
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zdobyć klienta płacącego za tytuł w modelu Premium (zapłać zanim zagrasz). Gra ta była 

ostatnią wydaną przez Grupę w 2020 r. 

 

Efekty ekonomiczne, tytułów zbudowanych i pozyskanych w 2020 roku będzie można ocenić dopiero 

po zakończeniu faz soft launch. Cześć z tytułów wymienionych powyżej ze względu na niskie współ-

czynniki rynkowe, nie będzie kontynuowała rozwoju, gdyż inwestowanie w nie byłoby ogromnym ry-

zykiem finansowo-czasowym dla Spółki. Być może niektóre z tych tytułów „uaktywnią” się po nadej-

ściu właściwego trendu rynkowego, jednak jest to sytuacja o małym prawdopodobieństwie.  

 

Spółka będzie kontynuowała objętą strategię, gdyż na etapie projektowania, pomimo poświęcania 

znacznej ilości czasu na analizy rynkowe oraz obserwację trendów, niemożliwym jest podjęcie de-

cyzji, które dają 100% pewności, że dany tytuł będzie sukcesem ekonomicznym. Dlatego też ilość 

wydawanych tytułów podnosi statystycznie szanse na „trafienie” we właściwy rodzaj tytułu, który w 

danym odcinku czasu jest w trendzie rynkowym.  

 

Efekty działania wg przyjętej w 2020 roku strategii w ocenie Zarządu są bardzo pozytywne, gdyż 

zakładano, że po pierwszym roku ok. 10% tytułów będzie nadawało się na rozwój poprzez prowa-

dzenie soft launchu. Obecnie ten współczynnik przekracza 30% wydanych tytułów, co pozwala op-

tymistycznie patrzeć w przyszłość. Dodatkowo, dzięki szerokiej współpracy z różnymi wydawcami, 

udało się znacznie obniżyć koszty prowadzonej strategii. Wydawcy odpowiedzialni są za kampanie 

testowe gier (pokrywają koszty kampanii testowych) oraz pokrywają też część wydatków ponoszo-

nych przez Grupę na rozwój tytułów.  

 

W 2020 roku podjęto działania, aby zmaksymalizować ilość partnerów, którzy będą pokrywali takie 

obszary jak wydawnictwo tytułów czy development tytułów. Do partnerów, których udało się pozy-

skać w 2020 roku należy zaliczyć: jeden z największych podmiotów wydawniczych na świecie w 

obszarze gier Hyper-casual – Voodoo, który systematycznie umożliwia prowadzenie wielu testów 

CTR i CPI tytułów typu Hyper Casual na koszt wydawcy; Inlogic software, które jak wyżej wspo-

mniano umożliwia dotarcie z tytułami do alternatywnych sklepów aplikacyjnych na całym świecie; 

Studio gamingowe Goobsta, które w 2020 roku dostarczyło jeden z rozwijanych do dzisiaj tytułów 

(Train Station Tycoon); Ulpo Media, studio gamingowe z Chile, które dostarcza w 2021 roku tytuł 

Pocket Cute Cats. W wyniku tych działań udało się nawiązać rozmowy ze Orange Studio Animacji 

sp. z o.o., które posiada licencję do serialu animowanego „Kosmiczny Wykop”. Rozmowy te zostały 

potwierdzone zawarciem Term Sheetu. W trakcie rozmów spółki nie doszły do porozumienia z uwagi 

na brak możliwości zadysponowania przez Mousetrap Games sp. z o.o. odpowiednich zasobów 

ludzkich, aby jakość Gry odpowiadała standardom Mousetrap Games sp. z o.o., w czasie określo-

nym przez Orange. Rozmowy zostały zakończone porozumieniem z dnia 16 listopada 2020 r.. Do-

datkowo w ramach poszukiwania nowych partnerów produkujących gry, spółka Mousetrap Games 

sp. z o.o. zorganizowała w czwartym kwartale 2020 r. konkurs dla produkcji typu Hyper Casual (Hy-

per Challange 2020), dzięki któremu pozyskała nowych pracowników oraz tytuły do wydania 

w 2021 r.  

 

Dokonanie odpisów aktualizujących nakłady na prace rozwojowe  

 

Zarząd Mousetrap Games sp. z o.o. podjął decyzję o wycofaniu silnika do gier z użytkowania o war-

tości brutto 1 231 700,00 PLN. Na dzień odpisu niezamortyzowana część wycofanej licencji wynio-

sła 739 020,04 PLN. Wycofanie silnika gry z użytkowania podyktowane było względami 
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ekonomicznymi tj. wysokimi kosztami, zarówno utrzymania, jak i dostosowania technologicznego - 

jako rozwiązania kompleksowego. Silnik był w spółce przed przejęciem jej przez Oxygen S.A. i doty-

czył prac, które nie były kontynuowane po przejęciu tej spółki. 

 

Spółka Mousetrap Games sp. z o.o. podjęła decyzję o likwidacji wyrobu gotowego Run The Beat (w 

wersji F2P). Odpis wynosił 1 689 034,33 PLN. Przyczyną odpisu jest wysokie prawdopodobieństwo 

braku możliwości pokrycia kosztów wytworzenia produktu przychodami z jego sprzedaży w 

związku z wysokimi kosztami marketingu i utrzymania licencji oraz przewidywanym istotnym 

spadkiem popytu na produkt w związku z ich wycofaniem. Koszty prac zostały poniesione przez 

spółkę w okresie przed przejęciem spółki przez Grupę Oxygen. Odpis ten nie dotyczy Run The Beat 

w wersji Premium, która obecnie znajduje się na kontach Mousetrap Games. Run The Beat Pre-

mium jest zrobiony w technologii umożliwiającej porty na inne platformy oraz nie wymaga zakupu 

licencji muzycznych. 

 

Zarząd   jest przekonany, że brak kontynuacji prac nad ww. projektami, w związku z obraną strate-

gią koncentracji na grach których wskaźniki rokują sukces ekonomiczny, przy jednoczesnym utrzy-

maniu zaangażowania w nowe gry o wysokim potencjale monetyzacyjnym, jest najbardziej ko-

rzystny z punktu widzenia Akcjonariuszy.  

 

Dokonanie odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych niefinansowych 

   

W wyniku przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów trwałych niefinansowych w postaci 

udziałów spółki Mousetrap Games sp. z o.o., spółka Oxygen SA podjęła decyzję o dokonaniu odpisu 

aktualizującego wartość udziałów Mousetrap Games sp. z o.o. w wysokości 5 598 425,30 zł. War-

tość bilansowa udziałów Mousetrap Games sp. z o.o. przed testem na utratę wartości 18 009 425,30 

została zaktualizowana na  12 411 000,00 zł. W celu dochowania najwyższej staranności Zarząd 

zlecił przeprowadzenia testu na utratę wartości dwóm niezależnym podmiotom, w tym jeden z pod-

miotów jest podmiotem należącym do grupy kapitałowej wiodącego podmiotu audytorskiego.  

 

Zasadność utworzenia odpisu aktualizacyjnego związana jest z dokonaną oceną wartości udziałów 

w Mousetrap Games sp. z o.o., której korekta została spowodowana przesunięciem realizacji pro-

gnoz w czasie, w odniesieniu do podstawowych kategorii wynikowych oraz doborem jednostek po-

równywalnych mających wpływ na wartość mnożników w wycenie. Zdaniem zarządu po dokonaniu 

korekty wartość godziwa inwestycji w udziały Mousetrap Games została prawidłowo przedstawiona 

w rocznym sprawozdaniu finansowym. Warto również zaznaczyć, że wycena spółki była przeprowa-

dzona na dzień 31 grudnia 2020 r. jednak z wiedzą o rynku na stan drugiego kwartału 2021 r. Korekta 

koniunktury w obszarze gamingu mocno wpłynęły na zastosowane parametry wyceny. Spółka Mo-

usetrap Games sp. z o.o. w pełni zrealizowała plan wydawniczy na 2020 rok i w ocenie zarządu 

realizacja planów wydawniczych zapowiedzianych na lata 2021 i 2021 nie jest obecnie zagrożona. 

Wyżej wymieniony odpis aktualizujący wpłynie na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego 

Emitenta o 5 598 425,30 PLN. Nie będzie miał on jednak negatywnego wpływu na wynik skonsolido-

wany Grupy Oxygen, a spowoduje jedynie przesunięcie odpisu aktualizującego z działalności finan-

sowej do pozostałej działalności operacyjnej, gdzie prezentowana jest m.in. amortyzacja dodatniej 

wartości firmy.  

Jednocześnie utworzenie przedmiotowego odpisu nie ma wpływu na sytuację płynnościową oraz 

operacyjną Grupy Kapitałowej Oxygen. 
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3.2. Opis sytuacji finansowej spółki wraz ze wskazaniem wskaźników finan-

sowych istotnych dla oceny sytuacji finansowej Jednostki. 
 

Nie występuje zagrożenie dla kontynuacji działalności Grupy OXYGEN. 

 

Grupa OXYGEN poniosła za 2020r. skonsolidowaną stratę netto w wysokości 13 085 285,32 PLN. 

Skonsolidowana strata wynikała główne z odpisów aktualizujących: 

• dodatnią wartość firmy - 5 598 425,30 PLN 

• inne wartości niematerialne i prawne – licencje - 739 020,04 PLN 

• produkty gotowe – 1 689 034,33 PLN. 

 

Powyższe odpisy wpłynęły memoriałowo na wynik finansowy Grupy OXYGEN, nie kasowy. Powyższa 

strata nie ma wpływu na zdolność Grupy OXYGEN do terminowego regulowania zobowiązań, zacho-

wana jest płynność finansowa Grupy oraz zdolność do prowadzenia działalności operacyjnej Grupy. 

 

Należy jednak zwrócić uwagę, iż na 31.12.2020r. spółki zależne w jednostkowych sprawozdaniach 

finansowych wykazały ujemne kapitały własne.  

 

W Hyper Cat sp. z o.o.o. ujemne kapitały własne wynikają przede wszystkim z inwestycji w tytuł 

„Jars”, Zarząd spółki nie widzi zagrożenia kontynuacji działalności, gdyż zostały podjęte działania w 

celu skonwertowania całości długu na kapitał, co zapewni spółce odpowiedni poziom kapitałów 

podstawowych i zapasowych. 

 

W Mousetrap Games sp. z o.o.o. ujemne kapitały własne wynikają przede wszystkim z inwestycji w 

tytuły wyprodukowane w 2020 roku oraz z ww. odpisów aktualizujących wartość licencji i produktów 

gotowych. Zarząd spółki nie widzi zagrożenia kontynuacji działalności, gdyż zostały podjęte działa-

nia w celu skonwertowania całości długu na kapitał, co zapewni spółce odpowiedni poziom kapita-

łów podstawowych i zapasowych. 

 

Wskaźniki finansowe dla sprawozdania jednostkowego 

 

Rachunek Zysków I Strat Oxygen SA skrócony 

  
01.01.2020-
31.12.2020 

01.01.2019-
31.12.2019 

01.01.2020-
31.12.2020 

01.01.2019-
31.12.2019 

  w złotych w euro 

Przychody netto ze sprzedaży 23 897,54 0,00 5 341,24 0,00 

Koszty działalności operacyjnej 398 438,16 124 102,85 89 053,21 28 849,05 

Zysk (strata) ze sprzedaży -374 540,62 -124 102,85 -83 711,97 -28 849,05 

Pozostałe przychody operacyjne 2,68 126,57 0,60 29,42 

Pozostałe koszty operacyjne 4 724,91 13,74 1 056,04 3,19 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -379 262,85 -123 990,02 -84 767,42 -28 822,82 

Przychody finansowe 80 487,56 0,00 17 989,43 0,00 

Koszty finansowe 5 605 800,27 2 428,52 1 252 928,45 564,54 

Zysk (strata) brutto -5 904 575,56 -126 418,54 -1 319 706,44 -29 387,36 
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Zysk (strata) netto -5 909 079,56 -126 418,54 -1 320 713,11 -29 387,36 

 

Bilans Oxygen SA skrócony 

 

  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

  w złotych w euro 

Aktywa trwałe 15 514 664,56 0,00 3 361 936,50 0,00 

Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inwestycje długoterminowe 15 511 929,56 0,00 3 361 343,84 0,00 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 735,00 0,00 592,66 0,00 

Aktywa obrotowe 303 857,28 111 796,38 65 844,08 24 225,62 

Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 46 636,00 110 863,78 10 105,75 24 023,53 

Inwestycje krótkoterminowe 47 941,56 32,60 10 388,65 7,06 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 209279,72 900 45 349,68 195,02 

          

Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

Aktywa razem 15 818 521,84 111 796,38 3 427 780,58 24 225,62 

         

Kapitał (fundusz) własny 15 475 484,37 32 404,38 3 353 446,38 7 021,84 

Kapitał (fundusz) podstawowy 5 261 506,00 920 000,00 1 140 137,38 199 358,59 

Kapitał (fundusz) zapasowy 7 041 622,11 598 293,11 1 525 878,07 129 646,60 

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emi-
syjnej) nad wartością nominalną udziałów (ak-
cji) 

6 812 929,00 369 600,00 1 476 321,62 80 090,14 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 10 567 324,55 0,00 2 289 877,04 0,00 

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00 0,00 0,00 

- na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 485 888,73 -1 359 470,19 -321 983,34 -294 589,19 
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Zysk (strata) netto -5 909 079,56 -126 418,54 -1 280 462,76 -27 394,15 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 343 037,47 79 392,00 74 334,20 17 203,78 

Rezerwy na zobowiązania 33 239,00 6 000,00 7 202,70 1 300,16 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 10 208,00 0,00 2 212,01 

Zobowiązania krótkoterminowe 309 798,47 63 184,00 67 131,51 13 691,60 

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pasywa razem 15 818 521,84 111 796,38 3 427 780,58 24 225,62 

 

Wskaźniki jednostkowe Oxygen SA 

 

Wskaźniki rentowności 2020 2019 

Marża zysku ze sprzedaży -1567,28% - 

Wskaźnik rentowności operacyjnej -1587,04% - 

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto -24726,73% - 

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto -24707,88% - 

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) -37,36% -113,08% 

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) -38,18% -390,13% 

      

Wskaźniki płynności finansowej     

Wskaźnik bieżący 0,98 1,77 

      

Wskaźniki stanu zadłużenia     

Wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia 0,02 0,71 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,02 2,45 

 

 

Wskaźniki finansowe dla sprawozdania skonsolidowanego 

 

Rachunek Zysków I Strat Grupy Kapitałowej Oxygen SA skrócony 

 

  
01.01.2020-
31.12.2020 

01.01.2019-
31.12.2019* 

01.01.2020-
31.12.2020 

01.01.2019-
31.12.2019* 

  w złotych w euro 

Przychody netto ze sprzedaży 887 946,44 0,00 198 461,11 0,00 

Koszty działalności operacyjnej 2 899 800,41 124 102,85 648 121,99 28 849,05 

Zysk (strata) ze sprzedaży -2 011 853,97 -124 102,85 -449 660,88 -28 849,05 

Pozostałe przychody operacyjne 1 537,32 126,57 343,60 29,42 

Pozostałe koszty operacyjne 5535255,20 13,74 1 237 161,22 3,19 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 545 571,85 -123 990,02 -1 686 478,50 -28 822,82 

Przychody finansowe 271,48 0,00 60,68 0,00 

Koszty finansowe 37 937,41 2 428,52 8 479,23 564,54 
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Odpis wartości firmy 5 598 425,30 0,00 1 251 280,10 0,00 

Zysk (strata) brutto -13 181 663,08 -126 418,54 -2 946 177,16 -29 387,36 

Zysk (strata) netto -13 085 285,32 -126 418,54 -2 924 636,18 -29 387,36 

 

Bilans Grupy Kapitałowej Oxygen SA skrócony 

 

  31.12.2020 31.12.2019* 31.12.2020 31.12.2019* 

  w złotych w euro 

Aktywa trwałe 9 130 415,33 0,00 1 978 507,27 0,00 

Wartości niematerialne i prawne 1 145 283,93 0,00 248 176,29 0,00 

Wartość firmy jednostek podporządkowanych 
7 866 038,47 0,00 

1 704 524,24 0,00 

Rzeczowe aktywa trwałe 22 686,12 0,00 4 915,95 0,00 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
96 406,81 0,00 

20 890,79 0,00 

Aktywa obrotowe 1 062 996,35 111 796,38 230 345,05 26 252,53 

Zapasy 642 000,01 0,00 139 117,62 0,00 

Należności krótkoterminowe 178 901,26 110 863,78 38 766,85 26 033,53 

Inwestycje krótkoterminowe 82 224,24 32,60 17 817,51 7,66 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
159 870,84 900,00 

34 643,07 211,34 

          

Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

Aktywa razem 10 193 411,68 111 796,38 2 208 852,32 26 252,53 

         

Kapitał (fundusz) własny 8 299 278,61 32 404,38 1 798 404,83 7 609,34 

Kapitał (fundusz) podstawowy 5 261 506,00 920 000,00 1 140 137,38 216 038,51 

Kapitał (fundusz) zapasowy 7 041 622,11 598 293,11 1 525 878,07 140 493,86 

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emi-
syjnej) nad wartością nominalną udziałów (ak-
cji) 

6 812 929,00 369 600,00 

1 476 321,62 86 791,12 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 
10 567 324,55 0,00 

2 289 877,04 0,00 
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- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00 0,00 0,00 

- na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 485 888,73 -1 359 470,19 -321 983,34 -319 236,87 

Zysk (strata) netto -13 085 285,32 -126 418,54 -2 835 504,32 -29 686,17 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 894 133,07 79 392,00 410 447,49 18 643,18 

Rezerwy na zobowiązania 73 519,52 6 000,00 15 931,25 1 408,95 

Zobowiązania długoterminowe 1 059 731,37 10 208,00 229 637,55 2 397,09 

Zobowiązania krótkoterminowe 760 882,18 63 184,00 164 878,69 14 837,15 

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pasywa razem 10 193 411,68 111 796,38 2 208 852,32 26 252,53 

 

Wskaźniki jednostkowe Grupy Kapitałowej Oxygen SA 

 

Wskaźniki rentowności 2020 2019* 

Marża zysku ze sprzedaży -226,57% - 

Wskaźnik rentowności operacyjnej -849,78% - 

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto -1473,66% - 

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto -1484,51% - 

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) -128,37% -113,08% 

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) -157,67% -390,13% 

      

Wskaźniki płynności finansowej     

Wskaźnik bieżący 1,40 1,77 

      

Wskaźniki stanu zadłużenia     

Wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia 0,19 0,71 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,23 2,45 

 

*Dane finansowe za 2019 zawierają wyłącznie dane spółki dominującej OXYGEN S.A. 

 

3.3. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym 
 

W związku z kontynuacją egzekucji strategii obranej w 2020 roku Grupa Kapitałowa Oxygen planuje 

utrzymać zaangażowanie w 3 obszary działalności: ciągły rozwój kompetencji User Aqusition, roz-

wój tytułów własnych oraz pozyskiwanie tytułów od producentów zewnętrznych. W ramach tych 

działań Grupa nawiązała nowe partnerstwa w 2021: z Izraelskim wydawcą App Central specjalizują-

cym się w wydawaniu tytułów w tzw. „bundlach” (czyli zestawach kilku gier w jednym produkcie) 

oraz ze spółką Deadalic, która odpowiada ze wydawnictwo gry Jars na platformach Steam i Switch. 

Szczególnie istotne i wartościowe jest to drugie partnerstwo, gdyż poza rynkowym warunkami 
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podziału zysków, spółka zwraca środki za port Jars na platformę Steam oraz gwarantuje budżet 

marketingowy przeznaczony na promocję tytułu Jars.  

 

Dodatkowo, biorąc pod uwagę dane opublikowane w raporcie za Q1.2021 Zarząd spodziewa się 

wzrostu przychodów oraz poprawy bilansu ekonomicznego Grupy Kapitałowej Oxygen. Warto pod-

kreślić, że zgodnie ze strategię Grupa planuje w roku 2021 wydać 17 tytułów oraz rozwijać tytuły, 

których wskaźniki zwiastują pozytywny efekt ekonomiczny w przyszłości. 

 

Grupa dostrzega również zagrożenie związane z potencjalnym kryzysem epidemiologicznym na 

świecie, który może wywołać spowolnienie gospodarcze, recesję na rynkach giełdowych oraz spo-

wolnienie w realizacji produktów Grupy. Wiele czynników jest niezależnych od Grupy, jednakże po-

dejmuje kroki w celu minimalizacji zagrożenia i terminowej realizacji swoich prac. Specyfika Grupy, 

pozwala na prowadzenie pracy zdalnej, bez znaczącego wpływu na bieżącą działalność operacyjną.  

 

Z tytułu prowadzonej działalności Grupa narażona jest na ryzyko zmienności kursów walutowych, 

ponieważ dominującymi walutami rozliczeniowymi są waluty obce, w szczególności dolar amery-

kański. W konsekwencji, wartość przychodów Grupy jest ujemnie skorelowana z wartością polskiej 

waluty. Aprecjacja złotego względem walut obcych może niekorzystnie wpłynąć na niektóre prezen-

towane pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, w szczególności na przy-

chody ze sprzedaży, co przy stałych kosztach działalności ponoszonych częściowo w PLN, może 

mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy.  

 

Istotną kwestią w perspektywie rozwoju działalności Grupy w bieżącym roku obrotowym może być 

zmiana zasad ochrony prywatności Apple (App Tracking Transparency). Zgodnie z zapowiedziami, 

w 2021 roku Apple wprowadzi w swoich urządzeniach funkcję, która wyświetli użytkownikowi tele-

fonu pytanie, czy dana aplikacja (w przypadku Grupy – gra) może śledzić użytkownika w innych apli-

kacjach lub witrynach internetowych firm trzecich w celu dostosowywania reklam lub udostępnić 

informacje brokerom danych. Brak wyrażenia zgody spowoduje, że wyświetlane reklamy nie będą 

sprofilowane. Dokładne określenie wpływu tej zmiany nie jest jeszcze możliwe, Grupa spodziewa się 

jednak, że w krótkim terminie powyższe może skutkować spadkiem dochodowości reklam (po stro-

nie monetyzacyjnej) przy jednoczesnym spadku cen reklam (po stronie User Acquisition), co może 

przełożyć się na osiągane wyniki finansowe. 

 

 

4. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI 

 

Oxygen S.A., jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Oxygen planuje utrzymać obraną w 

2020 roku strategię działania całej Grupy. W szczególności zamierza realizować cele strategii, ze 

szczególnym uwzględnieniem ograniczenia ryzyka zmiany trendów gamingowych związanego z bar-

dzo dynamicznie rozwijającym się rynkiem.  

 

Grupa Kapitałowa Oxygen znajduje się w Etapie 1 strategii, który zakłada zgromadzenie i przepro-

wadzenie analizy danych generowanych przez wydane gry - zarówno tych dotyczących rozgrywki, 

jak i odnoszących się do monetyzacji danego tytułu. 
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W tym celu, w aktualnym etapie Spółka zakłada wydanie 17 tytułów w roku 2021 oraz podtrzymuje 

plany wydawnicze 20 tytułów w roku 2022. Dodatkowo, celem Spółki w tym okresie jest taki dobór 

gier przeznaczonych do wydania, aby w ramach założonych celów ilościowych osiągnąć maksy-

malną różnorodność wydawanych tytułów, zarówno w zakresie kategorii, gatunku, jak i modeli mo-

netyzacji tworzonych lub dystrybuowanych projektów. Co potwierdzają działania z roku 2020. 

 

Następnie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Oxygen przystąpią do realizacji  Etapu 2 w 

latach 2023-2025. W Etapie 2 Spółka zamierza przystąpić do stopniowego wdrażania wyników ana-

liz przeprowadzonych w ramach Etapu I lub w oparciu o zebrane w jego ramach dane. 

 

Grupa Kapitałowa Oxyen będzie kontynuować działania wydawnicze w dotychczasowym zakresie w 

celu uzupełniania i aktualizacji posiadanych danych. Głównym celem będzie jednak doprowadzenie 

do wydania tytułu o wysokim współczynniku LTV na rynku gamingu mobilnego.  

 

Założeniem Spółki jest takie wykorzystanie wyników przeprowadzanych analiz danych pozyskanych 

w Etapie 1 i pozyskiwanych nadal w Etapie 2, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko niedopasowania 

produktu poprzez wybór niewłaściwej kategorii, gatunku lub modelu monetyzacji. Dodatkowymi 

wnioskami płynącymi z prowadzonych analiz będzie nakierowanie na mechanikę i stylistykę gry, 

która ma doprowadzić do zwiększenia szans na sukces finansowy tytułu. 

 

W całym okresie realizacji, strategia zakłada prowadzenie działalności akwizycyjnej zarówno w kie-

runku pozyskania tytułów, które będą tylko wydawane przez Grupę Kapitałową Oxygen, a produko-

wane przez zewnętrzne podmioty, jak i akwizycji tytułów będących w trakcie procesu produkcji, które 

będą dokańczane wewnątrz Grupy Kapitałowej Oxygen i wydawane przez Grupę.  

 

Zwiększanie liczby wydawanych tytułów będzie się odbywało poprzez pozyskiwanie z rynku tytułów: 

 

• posiadających potencjał na innowacje w rozgrywce lub potencjał bardzo wysokiej jakości 

wykonania, jednak które z różnych powodów nie mogą być dokończone i wydane; 

• od zespołów które nie posiadają wiedzy ani środków, aby przeprowadzić wydawnictwo swo-

jego tytułu; 

• dużym potencjale wynikającym z innych wyżej nie wymienionych okoliczności. 

 

Ważnym założeniem strategii jest brak ograniczenia w zapraszaniu do wydawania tytułów podmio-

tów zewnętrznych. Grupa nie chce się ograniczać jedynie do „self-publishingu” a również zamierza 

korzystać z podmiotów zajmujących się wydawnictwem i dystrybucją dłużej od spółek Grupy Kapi-

tałowej Oxygen. 
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5. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU 

KORPORACYJNEGO 

 

W przedmiocie stosowania przez Spółkę w roku obrotowym 2020 zasad określonych w Załączniku 

Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 

31.10.2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, w sprawie przyjęcia zbiorów za-

sad dobrych praktyk obowiązujących na rynku NewConnect 

(zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 

31.03.2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”) 
 

 

DOBRA PRAKTYKA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA RYNKU NEWCONNECT 

 

(Zgodnie z tekstem jednolitym dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowa-

nych na NewConnect” stanowiącym załącznik do uchwały nr 293/2010) 

 

 

STANOWISKO SPÓŁKI 

 

Wyłączenia, uwagi 

 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, 

zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowo-

czesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewnia-

jących szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do 

informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, 

powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i anality-

kami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunika-

cji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadze-

nia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upu-

bliczniać go na stronie internetowej. 

 

 

TAK 

Spółka stosuje zasady opisane w tym 

punkcie, z wyłączeniem transmisji ob-

rad walnego zgromadzenia przez In-

ternet oraz rejestrowania przebiegu 

obrad i publikowania go na stronie in-

ternetowej. 

 

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych 

do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 

 

 

TAK 

 

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 

3.1. Podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), 

3.2. Opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z 

której emitent uzyskuje najwięcej przychodów, 

3.3. Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji 

emitenta na tym rynku, 

3.4. Życiorysy zawodowe członków organów spółki, 

3.5. Powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady 

nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjo-

nariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 

3.6. Dokumenty korporacyjne spółki, 

3.7. Zarys planów strategicznych spółki, 

3.8. Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obro-

towy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych pro-

gnoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy), 

3.9. Strukturę akcjonariatu emitenta, wraz ze wskazaniem głównych ak-

cjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 

 

TAK 

Z wyłączeniem: 

‐ spotkań z inwestorami i anality-

kami oraz konferencji prasowych 

(3.13), ponieważ Spółka na bie-

żąco odpowiada na pytania inwe-

storów, analityków i mediów z wy-

korzystaniem ogólnodostępnych 

środków komunikacji oraz organi-

zując spotkania indywidualne. 
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3.10. Dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za 

relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

3.11. (skreślony) 

3.12. Opublikowane raporty bieżące i okresowe, 

3.13. Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów 

okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i 

analitykami oraz konferencji prasowych, 

3.14. Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dy-

widendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem 

praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad 

przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamiesz-

czane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji in-

westycyjnych, 

3.15. (skreślony), 

3.16. Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem ob-

rad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowie-

dziami na zadawane pytania, 

3.17. Informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, 

zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 

3.18. Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powo-

dach zarządzenia przerwy, 

3.19. Informację na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę 

o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, 

adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty 

elektronicznej Doradcy, 

3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji 

emitenta, 

3.21. Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany 

w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 

3.22. (skreślony). 

 

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w 

sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien do-

konywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W 

przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istot-

nej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja 

powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. 

 

 

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emi-

tenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe po-

winny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym sa-

mym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami ob-

owiązującymi emitenta. 

 

 

TAK 

W języku polskim.  

 

5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, 

poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną 

dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie 

www.gpwinfostrefa.pl. 

 

 

TAK/NIE 

W chwili obecnej Spółka nie zamierza 

wykorzystywać do celów informacyj-

nych sekcji „relacje inwestorskie” znaj-

dującą się na stronie www.info-

strefa.com.  

Spółka prowadzi własną korporacyjną 

stronę internetową, która zawiera za-

kładkę „relacje inwestorskie” ze 

wszystkimi ważnymi dla inwestorów 

informacjami. Sekcja ta odpowiada 
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oczekiwaniom inwestorów i jest na 

bieżąco uzupełniana o informacje 

zgodnie z uwagami inwestorów. 

 

 

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Au-

toryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykona-

nia swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć 

osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 

 

 

TAK 

 

7. W przypadku, gdy w Spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie Emitenta 

ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę 

swoich obowiązków, Emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Au-

toryzowanego Doradcę. 

 

 

TAK 

 

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszel-

kich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiąz-

ków Autoryzowanego Doradcy. 

 

 

TAK 

 

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1. Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich 

członków zarządu i rady nadzorczej, 

9.2. Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy 

otrzymywanego od Emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług 

w każdym zakresie. 

 

 

 

TAK/NIE 

Spółka nie publikuje wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy z uwagi na 

poufność danych. 

 

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach 

walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie meryto-

rycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadze-

nia. 

 

 

TAK 

 

11. Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego 

Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwe-

storami, analitykami i mediami. 

 

 

NIE 

Spółka na bieżąco odpowiada na pyta-

nia inwestorów, analityków i mediów 

wykorzystując ogólnodostępne środki 

komunikacji oraz organizując spotka-

nia indywidualne. 

Nie wyklucza się organizowania spo-

tkań publicznych po zdiagnozowaniu 

takiej potrzeby. 

 

 

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru 

powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zo-

bowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem usta-

lenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwesty-

cyjnej. 

 

 

NIE DOTYCZY 

W 2020 roku walne zgromadzenie 

Spółki nie podjęło uchwały w sprawie 

emisji akcji z zachowaniem prawa po-

boru. W przypadku podjęcia takiej 

uchwały, Spółka zamierza stosować 

tą zasadę. 
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13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie nie-

zbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi okre-

ślone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa ak-

cjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. 

 

 

TAK 

 

13a.W przypadku otrzymania przez Zarząd Emitenta od akcjonariusza po-

siadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 

połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nad-

zwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 

Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta niezwłocznie dokonuje 

czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i prze-

prowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie 

również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy 

do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie 

art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 

 

 

NIE DOTYCZY 

W 2020 roku do Spółki nie wpłynęły in-

formacje o których mowa w punkcie 

13a. W przypadku wpłynięcia takich in-

formacji w przyszłości Spółka zamie-

rza stosować tą zasadę. 

 

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy po-

winny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możli-

wie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. 

Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegó-

łowego uzasadnienia. 

 

 

NIE DOTYCZY 

W 2020 roku walne zgromadzenie nie 

podjęło uchwały w sprawie wypłaty dy-

widendy. 

 

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunko-

wej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie 

nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. 

 

 

NIE DOTYCZY 

W 2020 roku walne zgromadzenie nie 

podjęło uchwały w sprawie wypłaty dy-

widendy warunkowej. 

 

 

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia 

miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: 

• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu 

rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przy-

szłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finan-

sowych emitenta, 

• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta 

w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, 

• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, 

choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, 

• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce 

w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z 

punktu widzenia interesów inwestorów,  

w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowa-

nych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwe-

storami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu 

analitycznego. 

 

 

NIE 

Spółka nie będzie publikować rapor-

tów miesięcznych, z uwagi na fakt, iż 

w Spółce nie zachodzą na tyle dyna-

miczne zmiany wymagające publikacji 

danych finansowych na koniec każ-

dego miesiąca.  

Spółka publikuje raporty kwartalne, za-

wierające wszelkie informacje pozwa-

lające na bieżąco oceniać działalność 

i sytuację finansową Spółki. 

 

 

16a.W przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązku informacyjnego 

określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect") Emitent powinien niezwłocznie 

opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących 

na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

 

NIE DOTYCZY 

W 2020 roku Emitent nie naruszył obo-

wiązków informacyjnych. 
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17. (skreślony) 

 

 

- - - 

 

 

6. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI 

 

6.1. Dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finanso-

wym 

 
Nie dotyczy. 

 

6.2. Pozostałe istotne informacje 

 
Nie dotyczy. 

 

 

Wrocław, 31 maja 2021 roku  

 

Prezes Zarządu 

Edward Mężyk  
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