PUBLICZNA OFERTA AKCJI SERII A WPROWADZANYCH
DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT
Maj 2021

Kluczowe projekty

Planowana premiera Q1`22

Blisko 100.000 sprzedanych
egzemplarzy

Planowana premiera Q2`21
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Pozostałe projekty

MacOS – 20.01.20

Xbox One – 18.12.20
PS4 – 25.01.21
Nintendo Switch – 11.01.21

PS4 – 03.03.21
Nintendo Switch – 28.04.21
Xbox One – 02.12.20

Xbox One / PS4 / Nintendo Switch
Q3/Q4`21

Xbox Series X / PS5 Xbox One / PS4
/Nintendo Switch – Q4`21

Xbox One - 03.03.21
PS4 – Q2`21

Xbox Series X / PS5 Xbox One / PS4
/Nintendo Switch – Q3`21

Xbox One - 29.05.2020
PS4 – 18.12.20

Xbox One / PS4 – Q2`21

Xbox Series X / PS5 Xbox One / PS4
/Nintendo Switch – Q2`21
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Zastrzeżenie
Poprzez wzięcie udziału w spotkaniu, na którym niniejsza prezentacja jest wyświetlana lub uzyskanie dostępu do niniejszej prezentacji i zapoznanie się jej treścią, przyjmują Państwo
do wiadomości i wyrażają zgodę na związanie poniższymi zastrzeżeniami i warunkami.
Niniejszy materiał („Prezentacja”) został przygotowany przez i zawiera informacje dotyczące Console Labs S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) i ma charakter wyłącznie
promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Zaprezentowane informacje nie są
wyczerpujące i zostały przygotowane w celu przedstawienia odbiorcy Prezentacji („Odbiorca”) jedynie podstawowej wiedzy o Spółce. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem
zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce, którego treść może stanowić podstawę do podejmowania decyzji o nabywaniu
lub obejmowaniu akcji Emitenta, jest memorandum informacyjne Emitenta wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi („Memorandum Informacyjne”)
opublikowane na stronach internetowych Emitenta, pod adresem: oferta.console-labs.com oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy
inwestycyjnej, tj. Domu Maklerskiego BDM S.A. (www.bdm.pl). Potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z Memorandum Informacyjnym przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w
celu zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w akcje Spółki. Zapisy na akcje Spółki będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A. oraz
uczestników konsorcjum dystrybucyjnego. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Memorandum Informacyjnym łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów
rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej, Odbiorca powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum Informacyjnego, a także z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami
aktualizującymi do Memorandum Informacyjnego.
Prezentacja ani memorandum informacyjne nie były weryfikowane ani zatwierdzane przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Prezentację przygotowano z należytą starannością i dbałością o jakość informacji w niej zawartych, jednakże istnieje ryzyko pojawienia się w niej niedokładności, jak również
pominięcia niektórych informacji. Ewentualne decyzje dotyczące Spółki powinny być podejmowane w oparciu o samodzielnie i niezależnie przeprowadzone analizy i badania.
Spółka nie przyjmuje odpowiedzialności za ewentualne błędy, pomyłki i niekompletność Prezentacji oraz za ewentualny uszczerbek doznany przez Odbiorcę na skutek błędów,
pomyłek i niekompletności Prezentacji. Odbiorca nie powinien polegać na przedstawionych ocenach, planach, opisach zamierzeń i projekcjach bez poddania ich dalszej
niezależnej analizie. Prezentacja może zawierać treści, czy stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, w tym analizy dotyczące możliwych lub oczekiwanych przyszłych wyników
finansowych albo handlowych Spółki, oceny, plany, zamierzenia, projekcje - każde z tych treści, czy stwierdzeń obciążone są ryzykiem, na które składają się zarówno czynniki znane,
jak i nieznane Spółce i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Spółka nie deklaruje, że przedstawione treści czy stwierdzenia zostaną w rzeczywistości zrealizowane lub
osiągnięte.
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Zastrzeżenie
Spółka jest uprawniona do uzupełnienia Prezentacji w całości lub części w dowolnym czasie, lecz nie ma obowiązku przekazywania aktualizacji i zmian informacji, danych oraz
oświadczeń znajdujących się w Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały
wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego.
Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna papierów wartościowych, czy jakichkolwiek innych
instrumentów, albo tytułów uczestnictwa w Spółce ani jakimkolwiek innym przedsięwzięciu, w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny („Kodeks
cywilny”) ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 661 Kodeksu cywilnego. Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia
stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być
interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.
Prezentacja, ani żaden jej zapis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku z 16
kwietnia 2014 r. („Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie MAR, rekomendacji, porady
inwestycyjnej, porady prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o
inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Odbiorcy. Prezentacja nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Spółka, członkowie jej organów oraz kadry zarządzającej, jak również akcjonariusze, jej doradcy, przedstawiciele Spółki ani osoby działające w jej imieniu nie są zobowiązane do
aktualizowania niniejszej Prezentacji w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian ani do zapewnienia Odbiorcom jakichkolwiek dodatkowych informacji, ani nie ponoszą
odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych przez Odbiorcę na podstawie Prezentacji lub jakiejkolwiek informacji w niej zawartej.
Spółka wskazuje, że powielanie, rozpowszechnianie, przekazywanie lub udostępnianie niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom prawnym (ograniczenia i ich zakres
mogą być różne w zależności od jurysdykcji), a wszelkie osoby, którym niniejsza Prezentacja zostanie przekazana lub w inny sposób udostępniona, powinny zapoznać się z takimi
ograniczeniami i bezwzględnie stosować się do nich. Prezentacja ani jakakolwiek jej część nie może być rozpowszechniana w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii,
Republice Południowej Afryki lub Japonii, ani podmiotom amerykańskim (ang. US Persons zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej
ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933)), ani osobom działającym w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako US
Person. Odbiorcy oświadczają jednocześnie, że nie są objęte właściwymi przepisami obowiązującymi w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której wyświetlanie, rozpowszechnienia lub
publikacja materiałów zawartych w Prezentacji byłoby zabronione lub wymagałoby uzyskania odpowiedniego zezwolenia, czy zgody.
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Czynniki ryzyka

Ryzyko nieosiągnięcia przez grupę emitenta celów strategicznych
Ryzyko związane z wczesnym etapem rozwoju
Ryzyko certyfikacji gier
Ryzyko zwrotu kosztów zakupionych gier
Ryzyka technologiczne
Ryzyko zmian polityki platform
Ryzyko pogorszenia wizerunku
Ryzyko współpracy i transakcji z podmiotami wchodzącymi w skład grupy playway
Ryzyko związane z prowadzeniem działalności produkcyjno - wydawniczej przez emitenta
Ryzyko związane z cyklem produkcyjnym
Ryzyko związane z nieukończonymi projektami
Ryzyko utraty certyfikatów wydawcy na poszczególne platformy
Ryzyko czynnika ludzkiego
Ryzyko formy zatrudnienia i braku stabilnej kadry pracowniczej
Ryzyko związane z fluktuacją kadry oraz deficytem wykwalifikowanych pracowników na rynku
Ryzyko związane z kluczowymi współpracownikami emitenta

PEŁNA TREŚĆ OPISÓW CZYNNIKÓW RYZYKA ZNAJDUJE SIĘ W CZĘŚCI I MEMORANDUM. INWESTOR SKŁADAJĄC
ZAPIS POTWIERDZA ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ MEMORANDUM ORAZ OPISANYMI TAM CZYNNIKAMI RYZYKA.
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Czynniki ryzyka

Ryzyko niepozyskania wykwalifikowanych zespołów deweloperskich
Ryzyko związane z brakiem generowania przychodów ze sprzedaży w danych okresach sprawozdawczych
oraz przewidywaną dużą zmiennością wyniku finansowego
Ryzyko związane ze strukturą i rozkładem przychodów w czasie
Ryzyko uzależnienia od kluczowych dystrybutorów
Ryzyko związane z brakiem zdywersyfikowanych źródeł przychodów
Ryzyko niepozyskania dodatkowych środków finansowych niezbędnych do prowadzenia działalności
Ryzyko konkurencji
Ryzyko związane z brakiem sukcesu portów gry
Ryzyko związane z pandemią Covid-19 i jej wpływem na działalność i otoczenie emitenta
Ryzyko walutowe
Ryzyko związane z zawieranymi przez emitenta umowami cywilnoprawnymi w kontekście praw autorskich
Ryzyko związane z nielegalnym rozpowszechnianiem, kopiowaniem oraz obrotem wtórnym gier spółki
Ryzyko związane z brakiem wypłaty dywidendy
Ryzyko konieczności dofinansowania spółki zależnej Beast Games s.A.

PEŁNA TREŚĆ OPISÓW CZYNNIKÓW RYZYKA ZNAJDUJE SIĘ W CZĘŚCI I MEMORANDUM. INWESTOR SKŁADAJĄC
ZAPIS POTWIERDZA ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ MEMORANDUM ORAZ OPISANYMI TAM CZYNNIKAMI RYZYKA.
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Podsumowanie
Spółka generująca zyski
Spółka preferowana w Grupie PlayWay do portowania kluczowych tytułów

Zasoby pozwalające na portowanie na wszystkich platformach jednocześnie
(Nintendo Switch, Sony Playstation PS4 / PS5, Microsoft Xbox One / Series X/S oraz MacOS)

Niskie i kontrolowane koszty stałe
Biznes oparty o profit share (20-50%, średnio 45%)
Tytuły generujące przychody: Thief Simulator, UFS, Radio Commander, Lust for Darkness, Car Demolition
Clicker, Orbital Racer

Pipeline: Tank Mechanic Simulator, Succubus, Dieselpunk Wars, Mech Mechanici inne (w sumie 15 umów,
14 gier i 32 projekty)
Portowanie jako działalność bardziej przewidywalna od produkcji gier, ale oparta na profit share
1

Podsumowanie

59%

Portowanie gier
na konsole

Produkcja gier
własnych

8

Parametry Oferty

Emitent

Console Labs S.A

Cena akcji

41 PLN

Liczba akcji, w tym:

165.000 sztuk

Transza podstawowa

115.000 sztuk

Transza dodatkowa

50.000 sztuk

Wartość emisji

6.765 tys. PLN

Przydział

oferta.console-labs.com

99,4% akcji

Lock up*

86,8% akcji

12 miesięcy

12,0% akcji

6 miesięcy

0,6% akcji

3 miesiące

proporcjonalny

*od dnia pierwszego notowania
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Harmonogram Oferty
DATA

ZDARZENIE

5 maja

Publikacja Memorandum Informacyjnego

6-18 maja

Przyjmowanie zapisów i płatności za akcje

21 maja

Przydział akcji

czerwiec / lipiec

Rozpoczęcie notowań akcji na rynku NewConnect*

* szacunkowo
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Historia Emitenta
Data

Zdarzenie

Październik 2018

Zawiązanie spółki Console Labs S.A.

Listopad 2018

Podpisanie umowy na wykonanie portu Ultimate Fishing Simulator na konsole XBox One oraz PlayStation 4

Styczeń 2019

Podpisanie umowy na wykonanie portu Thief Simulator na konsole XBox One oraz PlayStation 4

Wrzesień 2019

Podpisanie umowy na wykonanie portu Thief Simulator na platformę MacOS

Październik 2019

Wydanie gry Thief Simulator na MacOS

Październik 2019

Podpisanie umów na wykonanie portu Tank Mechanic Simulator (Xbox One, PlayStation 4 oraz MacOS)

Styczeń 2020

Podpisanie umowy na wykonanie portu Orbital Racer na platformy Xbox One oraz PlayStation 4

Luty 2020

Wydanie gry Thief Simulator na platformę Xbox One

Kwiecień 2020

Podpisanie umowy na wykonanie portu Car Demolition Clicker na konsole Xbox One oraz Nintendo Switch

Maj 2020

Wydanie gry Ultimate FIshing Simulator na platformę Xbox One

Sierpień 2020

Wydanie gry Thief Simulator na platformę PlayStation 4

Sierpień 2020

Podpisanie umowy na wykonanie portu Radio Commander (Xbox One, PlayStation 4 oraz Nintendo Switch)

Październik 2020

Zawiązanie spółki Beast Games S.A.

Listopad 2020

Podpisanie umowy na wykonanie portu Dieselpunk Wars (Xbox One, PlayStation 4 oraz Nintendo Switch)

Grudzień 2020

Wydanie gry Car Demolition Clicker na platformę Xbox One

Grudzień 2020

Podpisanie umowy na wykonanie portu Mech Mechanic Simulator na platformy Xbox One/Series, PlayStation 4/5 oraz NS

Grudzień 2020

Wydanie gry Radio Commander na platformę Xbox One

Grudzień 2020

Wydanie gry Ultimate Fishing Simulator na platformę PlayStation 4

Styczeń 2021

Podpisanie umowy na wykonanie portu Ultimate SKi Jumping 2020 na platformę PlayStation 4

Styczeń 2021

Wydanie gry Radio Commander na platformę Nintendo Switch

Styczeń 2021

Wydanie gry Radio Commander na platformę PlayStation 4

Luty 2021

Podpisanie umowy na wykonanie portu Succubus na platformy Xbox One/Series, PlayStation 4/5

Marzec 2021

Wydanie gry Orbital Racer na platformę Xbox One

Marzec 2021

Wydanie gry Car Demolition Clicker na platformę PlayStation 4

Kwiecień 2021

Wydanie gry Car Demolition Clicker na platformę Nintendo Switch
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Akcjonariat

PRZED
OFERTĄ

Akcjonariusz

Liczba akcji i głosów

% akcji i głosów

PlayWay S.A.

688.000

68,8%

Sebastian Kijaczko

80.000

8,0%

Marcin Wesołowski

60.000

6,0%

Jakub Trzebiński

50.000

5,0%

Pozostali

122.000

12,2%

1.000.000

100,0%

Akcjonariusz

Liczba akcji i głosów

% akcji i głosów

PlayWay S.A.

588.000

58,8%

Sebastian Kijaczko

65.000

6,5%

Marcin Wesołowski

50.000

5,0%

Pozostali

297.000

29,7%

1.000.000

100,0%

Suma

PO
OFERCIE

Suma
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Model biznesowy

Działalność
wiodąca

Portowanie gier z komputerów PC na platformy Nintendo Switch,
Sony Playstation PS4 / PS5, Microsoft Xbox One / Series X/S oraz
MacOS

Działalność
uzupełniająca

Produkcja gier własnych (Beast Games S.A.).

Portowanie –działalność usługowa, oparta o wynagrodzenie profit share
13
12

Model biznesowy
Kluczowe założenia modelu biznesowego

współpraca z PlayWay S.A. i innymi spółkami Grupy PlayWay w zakresie pozyskiwania projektów
portowania i marketingu
weryfikacja i analiza projektów portowania przed podjęciem decyzji o realizacji
dyscyplina kosztowa w segmencie portowania i produkcji gier własnych
dywersyfikacja produktowa, platform portowania, zasobów ludzkich, technologii
intensyfikacja kontaktów handlowych z podmiotami spoza grupy PlayWay oraz z zagranicznymi
kontrahentami w celu pozyskiwania gier do portowania oraz licencji do tworzenia gier na bazie
istniejących IP
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Strategia rozwoju

Zwiększenie skali działalności poprzez rozbudowę zdywersyfikowanego portfolio
przeportowanych projektów generujących stabilne, ponadprzeciętne przychody
przy utrzymaniu wysokiego poziomu rentowności prowadzonej działalności

Wzrost wartości Spółki dzięki generowaniu ponadprzeciętnych zysków,
realizowanych dzięki:
•

kontrolowanym, stosunkowo niskim kosztom oraz ponadprzeciętnym
przychodom z realizacji projektów portowania perspektywicznych
tytułów z Grupy PlayWay oraz spoza niej przy utrzymaniu

•

utrzymaniu wysokiego udziału profit share realizowanych projektów
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Strategia rozwoju

Kierunki
rozwoju

Wzrost skali działalności w segmencie portowania
(zwiększenie liczby projektów, realizacja coraz
większej ilości dużych, perspektywicznych projektów,
rozwój działalności poza Grupą PlayWay S.A.)

Rozwój segmentu produkcji własnych
w Beast Games S.A.

Rozpoczęcie świadczenia usług testów
precertyfikacyjnych gier
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Przewagi konkurencyjne
wieloletnie doświadczenie zespołu w portowaniu gier na konsole
zasoby, certyfikaty oraz wypracowany model zarządzania procesem portowania, pozwalające na portowanie
danej gry na wiele platform (w tym konsol nowej generacji) i rynków jednocześnie
wsparcie PlayWay S.A: spółka preferowana do portowania kluczowych tytułów spółek z Grupy,
wsparcie marketingowe, wsparcie testerskie
umiejętność pozyskiwania „mocnych” tytułów do swojego portfolio
optymalizacja i kontrola kosztów stałych
stosunkowo wysoka przewidywalność biznesu
dobre i stale rozwijane relacje i kontakty z zespołami platform , odpowiedzialnymi za procesy certyfikacyjne gier
dywersyfikacja działalności w kierunku produkcji własnych (spółka zależna Beast Games S.A.)
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Sytuacja finansowa
Wybrane dane finansowe Emitenta (tys. PLN)
Przychody ze sprzedaży
w tym przychody ze sprzedaży produktów
w tym zmiana stanu produktów
Koszty działalności operacyjnej
Wynik operacyjny
Wynik brutto
Wynik netto

2019
264
49
215
277
-13
-14
-14

2020
2 666
2 485
181
954
1 712
1 709
1 556

Suma bilansowa
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności
Środki pieniężne
Kapitał własny
Zobowiązania

265
17
248
215
6
28
185
80

1 856
178
1 678
396
549
733
1 741
116

Przychody ze sprzedaży w roku 2020 generowane były z poniższych źródeł:
1) 2.246 tys. PLN – przychody z tytułu podziału zysków z gry Thief Simulator
na platformy Playstation PS4, Microsoft Xbox One i MacOS
2) 181 tys. PLN – zmiana stanu produktów, odzwierciedlająca kumulowane
koszty produkcji portów gier
3) 141 tys. PLN – przychody z tytułu podziału zysków z gry Ultimate Fishing
Simulator na platformy Microsoft Xbox One i PS4
4) 55 tys. PLN przychody z tytułu produkcji gry Demolish & Build 2021 na
zlecenie Ultimate Games S.A. i Demolish Games S.A.
5) 28 tys. PLN - przychody z tytułu podziału zysków z gry Radio
Commander na platformę Microsoft Xbox One
6) 13 tys. PLN - przychody z tytułu podziału zysków z gry Car Demolition
Clicker na platformę Microsoft Xbox One
7) 2 tys. PLN – pozostałe przychody

Koszty rodzajowe (tys. PLN)
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Suma

2019
4
3
47
1
222
0
0
277

2020
7
71
265
3
587
21
0
954

Głównymi pozycjami kosztów w latach 2019 i 2020 są koszty osobowe.
Pojawiają się one zarówno w pozycjach wynagrodzenia i ubezpieczenia
społeczne (umowy zlecenie, umowy o dzieło, sporadycznie umowy o
pracę) jak i usługi obce (zespoły zewnętrzne rozliczające się w formie
B2B). Głównymi pozycjami usług obcych, oprócz usług programistycznych
i pokrewnych, są czynsze oraz usługi księgowe.
Spółka nie finansuje się kapitałem dłużnym.
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Kadra
MARCIN WESOŁOWSKI – Prezes Zarządu

Blue Sunset Games Sp. z o.o. - tester, programista, project leader
Console Labs S.A. – project leader, Prezes Zarządu
Beast Games S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wykształcenie: Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny,
Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
Miłośnik gier

JAGODA MANTAJ

Założycielka firmy, obecnie prowadząca dział QA dla testów
certyfikacyjnych. Dzięki jej doświadczeniu i wiedzy certyfikacje konsolowe
trwają bardzo krótko.

KAROL SUWALSKI

Założyciel, główny programista w spółce. Zarządza zespołem portującym
gry i dba, by gry miały odpowiednią jakość. Często bezpośrednio
uczestniczy w procesach twórczych.

RADA NADZORCZA
Tomasz Olejniczak –
Przewodniczący Rady
Nadzorczej
Piotr Karbowski – Członek
Rady Nadzorczej
Grzegorz Czarnecki– Członek
Rady Nadzorczej

KAMIL MIESZCZAKOWSKI

Starszy Grafik 3D, który jest związany ze spółką od samego początku.
Zajmuje się optymalizacją graficzną i upiększaniem świata
przedstawionego w naszych produkcjach.
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Kontakt

CONSOLE LABS S.A.
ul. Piastowska 7, 80-332 Gdańsk
tel. 503-107-201
oferta.console-labs.com
e-mail: contact@console-labs.com

Dom Maklerski BDM S.A.
Bielsko – Biała, Stojałowskiego 27
tel. +48 33 812 84 00 fax +48 33 812 84 01
www.bdm.pl
e-mail:bdm@bdm.pl

