Informacja prasowa
Warszawa 12.03.2020

Games Operators: cena za akcję w ofercie publicznej ustalona na 22 zł

Cena za akcję w ofercie publicznej Games Operators została ustalona na 22 zł. Łącznie inwestorzy
obejmą 1,1 mln akcji spółki, w tym 250 tys. akcji nowej emisji. Do inwestorów indywidualnych trafi
14,6% całej oferty zaś pozostałe 85,4% akcji obejmą inwestorzy instytucjonalni.
- Oferta publiczna akcji naszej spółki spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem wśród inwestorów.
Pomimo tego, że w trakcie oferty i spotkań z inwestorami globalne oraz lokalne wydarzenia dosłownie
z godziny na godzinę pogarszały rynkowe nastroje, book-building został zakończony sukcesem. Spółka
obecnie skupia się na wydaniu naszej kolejnej gry 112 Operator, który będzie dostępny na Steam od 23
kwietnia. – mówi Bartek Gajewski, prezes Games Operators.
Obecni akcjonariusze sprzedadzą w ofercie 850 tys. akcji, z czego 500 tys. akcji sprzeda spółka PlayWay
zaś prezes Spółki Games Operators, Bartek Gajewski, zdecydował się na sprzedaż 350 tys. akcji. Po
objęciu wszystkich oferowanych akcji nowi inwestorzy będą kontrolowali 20,56% akcji w akcjonariacie
spółki. Łączna wartość oferty wyniesie 24,2 mln zł, z czego do Games Operators trafi 5,5 mln zł.
Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie pełniło rolę Globalnego Koordynatora oraz
Zarządzającego Księgą Popytu.

Dodatkowe informacje o Spółce
Games Operators S.A. specjalizuje się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Firma stoi za
globalnym sukcesem gry 911 Operator. Do końca stycznia 2020 r. gracze łącznie kupili 1,3 mln kopii
gry, a bezpłatną wersję mobilną pobrano ok. 1,6 mln razy. W planach wydawniczych spółki jest ok. 10
premier jeszcze w 2020 roku, w tym gry 112 Operator – sequel świetnie przyjętego 911 Operator. Tej
premiery można się spodziewać w pierwszej połowie bieżącego roku.
Podstawowym założeniem strategii Spółki jest budowa zdywersyfikowanego portfolio wysokiej jakości
gier komputerowych. Spółka skupia się na grach o potencjalnie długim cyklu życia, które mają potencjał
do rozbudowy o dodatkowe płatne elementy rozgrywki (DLC) oraz o kolejne odsłony gry (sequele).
Games Operators zamierza rozwijać działalność wydawniczą gier o budżetach od 250 tys. zł do 2 mln
zł. Spółka posiada zasoby i kompetencje do jednoczesnego nadzorowania produkcji 10 – 20 gier co
przekłada się na 4 do 8 premier rocznie, w zależności od wielkości i stopnia złożoności gier. Games
Operators prowadzi dystrybucję i sprzedaż gier na większości rynków świata. Głównie są to rynki USA,
UE (w szczególności Anglia, Francja, Niemcy), oraz Chiny. Sprzedaż prowadzona jest w modelu
dystrybucji cyfrowej za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych, w szczególności
Steam w przypadku gier na PC i MAC oraz Google Play i App Store w przypadku gier mobilnych.

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji bezpośrednio czy pośrednio, w całości lub w części, do lub na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady,
Australii i Japonii.
Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States Of America, Canada, Australia or Japan.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy na stronę http://www.gameops.pl lub
prosimy o kontakt:
NBS Communications
Maciej Szczepaniak
mszczepaniak@nbs.com.pl
tel. 514 985 845
Zastrzeżenie prawne
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklamowy) i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania
decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie („ Spółka”). Prospekt („Prospekt”) wraz z
suplementami, przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki („Oferta”) i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem
do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest
jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym na potrzeby Oferty oraz dopuszczenia i wprowadzenia w Polsce,
informacje o Spółce, akcjach oferowanych przez Spółkę oraz Ofercie. Spółka przeprowadza Ofertę w Polsce po: (i) zatwierdzeniu Prospektu
przez Komisję Nadzoru Finansowego, w dniu 28 lutego 2020 roku; oraz po (ii) publikacji Prospektu. W związku z Ofertą oraz dopuszczeniem
i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępnia Prospekt na swojej stronie internetowej:
www.gameops.pl. Prospekt jest udostępniony również, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej –
Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie (www.santander.pl/inwestor).
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE)
596/2014) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej
prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz uj awniania
interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji bezpośrednio czy pośrednio, w całości lub w części, do lub na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady,
Australii i Japonii.
Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States Of America, Canada, Australia or Japan.

