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W ostatnich czasach zainteresowanie na polskiej giełdzie 
skoncentrowało się na branży gamingowej. Z ironią moż-
na by rzecz, że w 2020 roku spółki gamingowe stanowiły 
100% debiutantów na rynku regulowanym (aby nie rozbu-
dzać emocji od razu wskazać jednak należy, iż były to 2 z 2 
(słownie: dwóch) spółek debiutujących). W 2019 roku były 
to 2 z 7 spółek. Aktualnie notowanych jest 13 spółek zali-
czonych przez GPW do sektora „Gry” na rynku regulowa-
nym. Ponadto ok. 30 spółek na rynku NewConnect. 

Z uwagi na to że ASO NewConnect gromadzi z zasady 
spółki małe (czasem nawet kilkuosobowe), przez co jest 
mniej „okrzesany”, a to rynek regulowany GPW stawia-
ny jest za wzór standardów raportowania i relacji inwe-
storskich, pokusiliśmy się o analizę raportowania spółek 
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gamingowych z rynku regulowanego pod kątem tego jakie 
informacje przekazują swoim inwestorom i jaki wzór dają 
swoim mniejszym kolegom z branży.

W gorącym wirze inwestycji w spółki gamingowe łatwo 
jest inwestorowi poddać się panującemu trendowi bez 
analizy podstaw fundamentalnych poszczególnych spół-
ek. O ile w przypadku niedawnych debiutantów inwesto-
rzy mają do dyspozycji prospekt zawierający aktualne 
szczegółowe informacje na temat projektów spółki, o tyle 
w przypadku spółek z dłuższą historią na GPW (najstar-
szą polską spółką gamingową na GPW jest CI Games S.A., 
która zadebiutowała w 2007 roku), inwestorzy zdani są na 
raporty bieżące i okresowe publikowane przez te spół-
ki w systemie ESPI. Wychodząc z założenia (tak ostatnio 
wielokrotnie podkreślanego emitentom przez KNF), iż ra-
porty okresowe nie  powinny zawierać nowych informa-
cji cenotwórczych, a jedynie podsumowanie działalności 
spółki w danym okresie, należy wnioskować iż decyzje 
inwestycyjne inwestorów opierają się (czy też powinny 
się opierać) na publikowanych raportach bieżących. Jak 
jest w praktyce? Czego inwestorzy mogą dowiedzieć się 
z raportów bieżących spółek gamingowych?

...raporty okresowe nie powinny 
zawierać nowych informacji 
cenotwórczych, a jedynie 
podsumowanie działalności spółki 
w danym okresie...



Przedmiot raportu bieżącego, a zatem to co podlega ra-
portowaniu, jak też to co takiemu raportowaniu podlegać 
nie powinno, jest po części określone przepisami prawa. 
I tak, raporty bieżące spółek (nie tylko gamingowych) po-
dzielić można sobie umownie na dwie kategorie: raporty 
o charakterze korporacyjnym oraz charakterze cenotwór-
czym. Raporty o charakterze korporacyjnym są wspólne 
i obowiązują wszystkie spółki na rynku regulowanym, nie-
zależnie od wielkości czy branży. Z raportów tej kategorii 
inwestorzy dowiedzą się m.in. zawsze o:

 ĉ zmianach w składzie zarządu i rady nadzorczej,
 ĉ transakcjach na akcjach dokonywanych przez inside-
rów,

 ĉ istotnych zmianach w akcjonariacie spółki,
 ĉ zmianach kapitału zakładowego, zmianach statutu 
spółki, 

 ĉ zwołaniu walnego zgromadzenia, projektach uchwał, 
następnie o uchwałach walnego zgromadzenia (pod-
jętych i odrzuconych),

 ĉ informacjach udzielonych przez spółkę akcjonariu-
szom poza walnym zgromadzeniem,

 ĉ zmianach adresu siedziby lub strony internetowej 
spółki.

Branża działalności spółki ma już jednak ogromne zna-
czenie dla drugiej kategorii raportów bieżących, tj. rapor-
tów publikowanych z podstawy prawnej informacji pouf-
nej (art. 7 i 17 rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku; 
Market Abuse Regulation, MAR). Przywołane rozporzą-
dzenie, w uproszczeniu, nakazuje emitentowi publikowa-
nie niezwłocznie wszystkich informacji, które określone 



w  sposób precyzyjny dotyczą spółki lub jej instrumen-
tów finansowych i w przypadku publikacji miałyby praw-
dopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów 
lub  powiązanych z nimi. Obowiązek publikacji dotyczy 
więc informacji, które racjonalny inwestor prawdopodob-
nie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy po-
dejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych. W tej kategorii 
raportów nie  mamy już katalogu informacji obowiązko-
wych do publikacji, a w miejsce tego jedynie subiektywną 
ocenę danej spółki co do tego co w jej opinii i w odnie-
sieniu do niej publikować należy, można, nie ma potrzeby 
lub nie ma podstawy. A ocena wiadomo bywa (niestety) 
różna.. 

Jako zewnętrzni doradcy w obszarze obowiązków informa-
cyjnych wielu spółek giełdowych, w tym również gamin-
gowych, prowadzimy bazę (aktualnie już ponad 40 tys.) 
raportów bieżących spółek. W 2019 roku spółki gamgin-
gowe z rynku regulowanego opublikowały 296 informacji 
poufnych, a w okresie styczeń-lipiec 2020 roku kolejne 
180 informacji poufnych (łącznie 476).* Na pierwszy rzut 
oka wygląda imponująco, ale w rzeczywistości nie jest już 
tak ciekawie jeśli wziąć pod uwagę, iż 189 informacji (40%) 
„wyprodukowała” jedna spółka, a spośród wszystkich opu-
blikowanych informacji poufnych aż 198 informacji (42%) 
dotyczy kwestii innych niż stricte obszar gamingowy. Pozo-

W 2019 roku spółki gamgingowe 
z rynku regulowanego opublikowały 
296 informacji poufnych...



staje więc 278 informacji z obszaru gamingu przekazanych 
inwestorom jako cenotwórcze przez 12 spółek** z sektora 
Gry (z tego 169 przekazanych przez jedną spółkę i 110 prze-
kazanych łącznie przez pozostałe 11 spółek) od początku 
2019 roku. 

Za informacje cenotwórcze (a więc zgodnie z celem prze-
pisów MAR za informacje mające znaczenie przy podej-
mowaniu decyzji przez racjonalnego inwestora tych spół-
ek), spółki gamingowe w obszarze niezwiązanym stricte 
ze swoją branżą uznawały m.in.:

 ĉ decyzje dotyczące dywidendy,
 ĉ przyjęcie lub aktualizacja strategii rozwoju,
 ĉ przegląd opcji strategicznych,
 ĉ szacunkowe wyniki finansowe, 
 ĉ prognozy finansowe i ich realizacja,
 ĉ miesięczne lub kwartalne raporty sprzedażowe, 
 ĉ uzyskane dofinansowania (GameINN),
 ĉ zawarcie lub zmiany umów z zakresu finansowania,
 ĉ rachunkowość spółki, w tym odpisy aktualizujące, 
kontrole celno-skarbowe, indywidualne interpretacje 
podatkowe (ulga IP Box),

 ĉ emisje akcji i obligacji,
 ĉ nabycie lub zbycie akcji w innym podmiocie, zawiązy-
wanie spółek zależnych,

 ĉ przyjęcie i realizacja programu motywacyjnego,
 ĉ kwestie dotyczące postępowania układowego, 
 ĉ sprawy sporne i porozumienia,
 ĉ wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (odnoto-
wany jedynie w 2 spółkach!). 



W obszarze działalności operacyjnej spółek gamingowych 
tj. związanym z produkcją, premierą, sprzedażą i rozwojem 
gry rynkowa praktyka raportowania mimo iż zróżnicowa-
na, ma pewne punkty wspólne. Informacje, które można 
przyjąć iż co do zasady są przez spółki publikowane doty-
czą głównie ustalania terminów premier gry i jej cen, za-
wierania umów wydawniczych i dystrybucyjnych oraz po-
premierowych raportów sprzedażowych. W odniesieniu 
do pozostałych zagadnień trudno szukać spójności, przy 
czym przyczyną takiego stanu rzeczy w pewnej mierze 
może być zróżnicowanie spółek pod kątem wielkości spół-
ki, liczby produkowanych rocznie gier, trybu produkcji gier, 
przeznaczeniu gier i roli w tym procesie samego emiten-
ta. Zestawienie rodzajów informacji publikowanych przez 
poszczególne spółki z sektora Gry na rynku regulowanym 
w okresie 01.2019-07.2020 przedstawia tabela poniżej.

Spółka
Liczba informacji 
poufnych (w tym 

w obszarze gamingu)

Rodzaje informacji 
opublikowanych przez 

spółkę w obszarze 
gamingu

11 bit studios SA 15 (11) - portfel wydawniczy
- umowa na produkcję gry
- umowa na wydanie gry
- ustalenie ceny i daty pre-
miery gry
- zmiana daty premiery gry
- raport sprzedażowy gry
- ustalenie daty premiery do-
datku do gry

Artifex Mundi SA 26 (11) - umowa wydawnicza
- ustalenie daty premiery gry
- wstrzymanie rozwoju gry
- aktualizacja gry (update)
- współpraca z wydawcą



Spółka
Liczba informacji 
poufnych (w tym 

w obszarze gamingu)

Rodzaje informacji 
opublikowanych przez 

spółkę w obszarze 
gamingu

BoomBit SA 27 (2) - umowa na dystrybucję gry

CD Projekt SA 13 (3) - ustalenie i zmiana daty pre-
miery gry

CI Games SA 36 (17) - ustalenie daty premiery gry
- umowa dystrybucyjna
- wyniki sprzedaży gry
- negocjacje umowy współwy-
dawniczej
- całkowity zwrot z inwestycji 
w grę (breakeven point)
- dementi informacji o stanie 
prawnym gry

Games Operators SA 122 (9) - umowa na wykonanie i wy-
danie gry 
- popremierowy raport 
sprzedażowy

PlayWay SA 55 (26) - umowa na wykonanie gry
- umowa dystrybucyjna 
- zakończenie procesu certy-
fikacji gry
- ustalenie daty premiery gry 
i zmiany
- popremierowy raport 
sprzedażowy
- liczba graczy oczekujących 
na zakup gier spółki
- zawiązanie/zakup spółki de-
dykowanej produkcji gier

Vivid Games SA 40 (11) - harmonogram publikacji gry
- ustalenie daty premiery gry
- umowa wydawnicza, umowa 
na porting, dystrybucję gry
- sprzedaż platformy testów 
automatycznych gier



Spółka
Liczba informacji 
poufnych (w tym 

w obszarze gamingu)

Rodzaje informacji 
opublikowanych przez 

spółkę w obszarze 
gamingu

Gaming Factory SA - 0 – termin debiutu 23.07.2020

Ultimate Games SA 1893 (169) - plan premier gier spółki
- zapowiedź wydania nowej gry
- rozpoczęcie testów gry
- ustalenie ceny i daty pre-
miery gry 
- zmiana daty premiery gry
- zakończenie procesu certyfik-
acji gry
- rozpoczęcie sprzedaży gry
- popremierowy raport 
sprzedażowy
- liczba graczy oczekujących na 
zakup gier spółki
- ustalenie daty kampanii gry
- umowy: na wykonanie gry, 
umowa wydawnicza, umowa 
na port i wydanie gry, umowa 
licencyjna, umowa o współpra-
cy (licencja na wykonanie 
portów i wydanie gier), umowa 
na dystrybucję gry, ramowa 
umowa o współpracy w 
zakresie produkcji i wydawnic-
twa gier, wspólnej inwestycji w 
gry
- listy intencyjne
- zawiązanie spółki dedyko-
wanej portowaniu i produkcji 
gier
- przejęcie i przeniesienie 
praw praw do gier

Ten Square Games SA 18 (0) brak informacji poufnych 
z obszaru gamingu



Spółka
Liczba informacji 
poufnych (w tym 

w obszarze gamingu)

Rodzaje informacji 
opublikowanych przez 

spółkę w obszarze 
gamingu

T-Bull SA 45 (19) - rozpoczęcie prac nad nową 
grą
- umowa licencyjna na znaki 
towarowe
- faza pre-register i pre-order
- udostępnienie gry (pre-
miera)
- umowa na optymalizację gry
- umowa o współpracy mar-
ketingowej
- list intencyjny współpracy 
przy produkcji gry
- udział w branżowych im-
prezach targowych

Na zakończenie warto wskazać, iż każda spółka giełdowa 
(na rynku regulowanym jak też NewConnect) ma zgod-
nie z MAR obowiązek zapewnić podanie informacji pouf-
nych do wiadomości publicznej w sposób umożliwiający 
szybki dostęp oraz pełną, prawidłową i terminową ocenę 
informacji przez opinię publiczną. Inwestor/akcjonariusz 
podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą swojego za-
angażowania kapitałowego ma więc możliwość rozlicze-
nia spółek z wypełniania obowiązków informacyjnych 
oraz docenienia tych, które czynią to we właściwy sposób.

1 Liczba informacji poufnych oznacza liczbę opublikowanych raportów bieżących z podstawy prawnej infor-
macji poufnych w okresie styczeń 2019 – lipiec 2020. Kwalifikacja informacji do obszaru gamingu jest sub-
iektywna, stąd mogą występować różnice w ocenie informacji przez inne osoby. 
2 Termin debiutu 17.04.2020.
3 Liczba informacji poufnych uwzględnia raporty publikowane przez cały 2019 rok (od 30.07.2019 jako rynek 
regulowany, wcześniej ASO NewConnect).

* dane w artykule dotyczą spółek z rynku regulowanego zakwalifikowanych przez GPW do sektora Gry na dzień 
15 sierpnia 2020 r.
** Gaming Factory S.A. z uwagi na termin debiutu (23.07.2020 r.) nie posiada na dzień przygotowania artykułu 
opublikowanych raportów bieżących z podstawy prawnej informacji poufnych.




