Informacja prasowa
Warszawa 18.03.2020

Games Operators przydzielił akcje, redukcja w transzy inwestorów
indywidualnych wyniosła 3,56%

Games Operators w ramach publicznej oferty akcji przydzielił inwestorom 1,1 mln akcji, z czego 250
tys. to akcje nowej emisji. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o
3,56%. Łączna wartość oferty wyniosła 24,2 mln zł, z czego do Games Operators trafi 5,5 mln zł.

Zapisy na akcje Games Operators przyjmowane były od inwestorów detalicznych od 5 do 11 marca,
zaś od inwestorów instytucjonalnych od 13 do 17 marca. 18 marca inwestorom przydzielono
wszystkie oferowane akcje, czyli 1.100.000 szt. Do inwestorów instytucjonalnych trafiło 939.000 akcji
(85,4% wszystkich), a inwestorom indywidualnym przydzielono 161.000 akcji (14,6%). Nowe akcje
zostały przydzielone obu grupom inwestorów w podobnych proporcjach.
Średnia stopa redukcji zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła ok. 3,56%. Zapisy
złożyło blisko 800 inwestorów indywidualnych oraz podmioty instytucjonalne. Cena akcji
oferowanych została ustalona w drodze budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
na 22 zł. Udział nowych inwestorów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki wyniesie około
20,56%.
- Nasza oferta przebiegała w nadzwyczajnym momencie, ale mimo rynkowych okoliczności spotkała
się z pozytywnym przyjęciem. Branża gamingowa ma ogromny potencjał wzrostu między innymi
dzięki swojej ekspozycji na globalny rynek i wszystko wskazuje na to, że nawet w czasie globalnej
pandemii jest odporna na zawirowania. Chcę potwierdzić, że nasz zespół pracuje nad finalizacją
premiery gry 112 Operator. Pracujemy zdalnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Data premiery
gry, wyznaczona na 23 kwietnia, obecnie nie jest zagrożona. Dziękuję inwestorom za zaufanie i
deklaruję dalszą pracę nad zwiększaniem wartości naszej spółki – mówi Bartek Gajewski, prezes
Games Operators.
Przewiduje się, że akcje i prawa do akcji Games Operators zadebiutują na GPW w Warszawie około
17 kwietnia. Zgodnie z założeniami rozpoczęcie notowań akcji wszystkich serii pod wspólnym kodem
po asymilacji planowane jest ok. 30 kwietnia.
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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.

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.
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