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INFORMACJE OGÓLNE
Forever Entertainment Spółka Akcyjna („Forever Entertainment S.A.”, „Spółka”) została założona w dniu
04 sierpnia 2010 roku, zgodnie z polskim prawem, a zapis o jej powstaniu znajduje się w akcie
notarialnym sporządzonym przez notariusza Jacka Warońskiego w Gdyni (Rep. A Nr 8298/2010). Spółka
działa na obszarze Rzeczypospolitej i poza jej granicami. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
Założycielami Spółki są osoby fizyczne – Akcjonariusze akcji serii A i B.
Numer właściwego rejestru
Spółka

została

wpisana do Rejestru

Przedsiębiorców

Krajowego Rejestru

Sądowego pod

Nr KRS 0000365951 w dniu 21 września 2010 roku.
Siedziba i Centrala
Siedzibą Spółki jest Gdynia. Centrala i Biuro Zarządu Spółki mieści się pod adresem:
FOREVER ENTERTAINMENT S.A.
ul. Śląska 35/37
81-310 Gdynia
tel. +48 58 728 2343
fax: +48 58 712 6259
e-mail: office@forever-entertainment.com
www.forever-entertainment.com

Relacje inwestorskie
Joanna Pruś – Asystentka Zarządu

Kontakt dla mediów
Zbigniew Dębicki – Prezes Zarządu

Oddziały, filie, zakłady i przedstawicielstwa
W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała oddziałów, filii, zakładów i przedstawicielstw.
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Przedmiot działalności
Przedmiotem działalności Forever Entertainment S.A., według klasyfikacji przyjętej przez Giełdę
Papierów Wartościowych Warszawie S.A., jest „Informatyka”.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, według działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD58.21.Z), jest „działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych”. Klasa ta obejmuje działalność
związaną z analizą, projektowaniem i programowaniem systemów gotowych do użycia.
Dodatkowo, Spółka prowadzi działalność wspierającą edukację, dystrybucję filmów oraz sprzedaż
towarów obejmujących gry, zabawki i gadżety, w kraju i zagranicą.
Zarząd
Członek Zarządu

Funkcja

Kadencja / okres pełnienia funkcji

Zbigniew Dębicki

Prezes Zarządu

od 04-08-2010 do 04-08-2012

Zgodnie Statutem Spółki (par. 10 i 11) - Zarząd składa się z jednego do trzech członków. Pierwszy Zarząd
jest powoływany przez Założycieli Spółki na okres dwóch lat, a członków każdego następnego Zarządu
powołuje Rada Nadzorcza na indywidualne kadencje. Okres indywidualnej kadencji każdego członka
Zarządu uzależniony jest od rodzaju pełnionej przez niego funkcji i wynosi dla Prezesa i Wiceprezesa dwa
lata, zaś dla członka Zarządu jeden rok. Każdorazowo przy powoływaniu Zarządu organ powołujący
ustala liczbę członków Zarządu. Odwołanie członków Zarządu następuje w drodze uchwały Rady
Nadzorczej.
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Rada Nadzorcza
Członek Rady

Funkcja

Janusz Kalenik

Członek Rady

Marcin Biniaś

Członek Rady (niezależny)

Kamila Dębicka

Członek Rady

Andrzej Kodroń

Członek Rady

Robert Walaszek

Członek Rady (niezależny)

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków (par. 18), przy czym
przynajmniej dwóch członków powinno być niezależnych (par.19.6). Członkowie pierwszej Rady
Nadzorczej powoływani są na okres jednego roku, a członkowie każdej następnej Rady Nadzorczej
powoływani są na okres wspólnej dwuletniej kadencji (par. 20).
Zgodnie z par. 19 Statutu Spółki członków Rady Nadzorczej na pierwszą kadencję powołują Założyciele
Spółki, zaś na następne kadencje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przy czym prawo powoływania
i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej posiadają Zbigniew Dębicki, Marek Bednarski i
Maciej Skórkiewicz. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Zbigniew Dębicki. Kandydatów na
członków Rady Nadzorczej niepowołanych w trybie określonym powyżej mogą zgłosić, w drodze
pisemnego zawiadomienia Zarządu, Akcjonariusze posiadający oddzielnie lub łącznie co najmniej 10%
kapitału zakładowego Spółki, uprawnieni do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co
najmniej na siedem dni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy. Członkowie Rady Nadzorczej są
odwoływani w trybie w jakim zostali powołani.
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Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy:

1.714.240 PLN

Łączna liczba akcji:

4.285.600 o wartości nominalnej 0,40 PLN każda

Ogólna liczba głosów na WZA:

4.285.600

Liczba akcji z podziałem na emisje
Seria emisji

31 grudnia 2011

31 grudnia 2010

Akcje serii A

375.000

375.000

Akcje serii B

47.508

47.508

Akcje serii C

5.000

5.000

Akcje serii D

108.192

108.192

Akcje serii E

3.749.900

-

Łączna liczba akcji

4.285.600

535.700

Wszystkie akcje są objęte i w pełni opłacone. Spółka nie posiada akcji własnych.
Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących zbywalności wprowadzanych do obrotu
akcji. Akcje Spółki serii A, B, C, D i E nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 - 353
Kodeksu spółek handlowych. Na każdą akcję przypada jeden głos.
Zgodnie ze Statutem (par. 7) zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje
Zarząd działający na wniosek Akcjonariusza. Akcje mogą być umarzane z czystego zysku jak i przy
zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, za zgodą posiadacza akcji.
W Spółce nie istnieją programy akcji pracowniczych (tzw. programy motywacyjne).
Zatrudnienie
Zatrudnienie

IV kwartał 2011

IV kwartał 2010

Przeciętne

26

8
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Notowania akcji
Akcje Spółki, od dnia 21 stycznia 2011 roku notowane są Alternatywnym Systemie Obrotu
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect.
Audytor
Badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 dokonała firma Doradca Auditors sp. z
o.o. z siedzibą w Gdańsku.
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WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE FINANSOWE EMITENTA
Wybrane dane finansowe z bilansu za IV kwartał 2011 roku [tys. PLN]

Wybrane jednostkowe dane finansowe

31.12.2011

31.12.2010

Kapitał własny

645,84

1012,52

Zobowiązania długoterminowe

65,00

100,00

Zobowiązania krótkoterminowe

407,70

100,49

Należności długoterminowe

90,72

00,00

Należności krótkoterminowe

181,71

94,34

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

62,19

811,45

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat za IV kwartał 2011 roku [tys. PLN]
01.10.2011

01.10.2010

01.01.2011

01.01.2010

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

Przychody netto ze sprzedaży

9,21

4,50

205,34

4,50

Amortyzacja

28,76

5,68

107,10

34,23

Zysk (Strata) na sprzedaży

(690,82)

(260,05)

(1900,19)

(342,94)

Zysk (Strata) na działalności operacyjnej

(665,72)

(255,77)

(1867,82)

(338,13)

Zysk (Strata) brutto

(665,72)

(255,77)

(1867,82)

(338,13)

Zysk (Strata) netto

(665,72)

(255,77)

(1867,82)

(338,13)

Wybrane jednostkowe dane
finansowe
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KOMENTARZ ZARZĄDU
(Komentarz Zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na
osiągnięte wyniki finansowe oraz, jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników
finansowych, stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na
dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.)

Czwarty kwartał 2011 roku był okresem, w którym Spółka przygotowywała się do premier swoich
produkcji, w tym flagowego tytułu na rok 2012 - Fryderyk - Muzyczne odrodzenie.
Zgodnie z planem, 1 grudnia 2012 roku miała swoja premierę w AppStore gra The Sparkle 2: Evo. Gra
została przyjęta ciepło przez graczy z całego świata. Pierwsze przychody ze sprzedaży gry trafią do Spółki
w styczniu 2012. Spółka finalizowała również rozmowy z partnerem, który zajmie się dystrybucją gry na
rynku chińskim.
19 grudnia 2012 miała swoją premierę w AppStore gra pt.: Above & Below. Gra jest produkcją Spółki
Pastel Games, która należy do grupy kapitałowej Forever Entertainment. FE będzie zajmowało się
promocją i dystrybucja gry na terenie całego świata, za co będzie pobierało opłatę od każdego
sprzedanego egzemplarza.
W najbliższych tygodniach kolejne gry zostaną wprowadzone do dystrybucji zgodnie z powyższym
modelem biznesowym.
Rachunek zysków i strat
W czwartym kwartale 2011 roku Spółka odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 9,21 tys. PLN.
W czwartym kwartale 2011 roku koszty z działalności operacyjnej zamknęły się łączną kwotą 700,04
tys. PLN, z czego: 28,76 tys. PLN stanowiła amortyzacja, 13,13 tys. PLN zużycie materiałów,
219,65 tys. PLN usługi obce, 406,26 tys. PLN wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia oraz 27,02 tys.
PLN pozostałe koszty.
Tym samym na koniec czwartego kwartału 2011 roku Spółka odnotowała stratę na sprzedaży w
wysokości (1900,19) tys. PLN, stratę na działalności operacyjnej (1867,82) tys. PLN oraz stratę brutto i
stratę netto na poziomie (1867,82) tys. PLN.
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Bilans
Na dzień 31 grudnia 2011 roku kapitały własne Spółki wynosiły 645,84 tys. PLN, zobowiązania
długoterminowe 65,00 tys. PLN, zobowiązania krótkoterminowe 407,70 tys. PLN, należności
krótkoterminowe 181,71 tys. PLN.
Na koniec okresu sprawozdawczego Spółka posiadała środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
w kwocie 62,19 tys. PLN.

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.
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INWESTYCJE KAPITAŁOWE
W czwartym kwartale 2011 roku Spółka nie realizowała żadnych inwestycji kapitałowych. W trakcie
realizacji jest inwestycja w społkę Pastel Games Sp. z o.o. z siedzibą w Karkowie, o której Spółka
informowała w raportach bieżących: 15/2011, 39/2011, 40/2011, 41/2011.

9|Strona

ZNACZĄCE WYDARZENIA
(Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą
mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.)

W czwartym kwartale 2011 roku nie wystąpiły tendencje lub zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki,
które mogą mieć istotny wpływ na kondycję finansową Spółki i osiągane wyniki finansowe.

10 | S t r o n a

BADANIA I ROZWÓJ (R&D)
(Informacja Zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem
emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania
nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.)

W czwartym kwartale 2011 roku Spółka prowadziła prace nad implementacją rozwiązań typowych dla
środowiska Flash w środowisku Unity (obsługa i zarządzania grafiką i animacją 2D i łączenie ich ze
środowiskiem 3D).
Kontynuowane

było

opracowywanie

i

rozbudowa

narzędzi

deweloperskich

dla

projektów

wykorzystujących zintegrowane zarządzanie treściami w grach typu przygodowego i RPG.
Prace te w znaczący sposób wpływają na skrócenie i optymalizację toku produkcyjnego w kolejnych
projektach i rozbudowują autorską bazę narzędzi, stanowiącą istotne zaplecze produkcji.
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RAPORY BIEŻĄCE
(Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym
raportem.)

Raporty EBI
Nr

Data

Tytuł

41/2011

12-10-2011 Objęcie 36% udziałów w Pastel Games sp. z o.o.

42/2011

03-11-2011 Zwołanie NWZA; plany emisji akcji serii F z prawem poboru.

44/2011

30-11-2011

45/2011

01-12-2011 Wydanie gry "The Sparkle 2: Evo" na platformę iOS

46/2011

01-12-2011 Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym

47/2011

09-12-2011

Złożenie ogłoszenia do Monitora Sądowego i Gospodarczego w
związku z publiczną ofertą akcji serii F

48/2011

09-12-2011

Harmonogram realizacji prawa poboru akcji serii F wraz z
formularzem zapisu

49/2011

14-12-2011

2011 Złożenie Wniosku o wprowadzenie praw poboru, praw do
akcji oraz akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect.

50/2011

14-12-2011 Wydanie gry \"The Sparkle 2: Evo\" na platformę iOS- iPhone

51/2011

16-12-2011 Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

52/2011

19-12-2011 Wydanie gry \"Above & Below\" na platformę iOS- iPhone,

53/2011

19-12-2011

Publikacja ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
dotyczącego publicznej oferty akcji serii F.

54/2011

21-12-2011

Wprowadzenie do obrotu praw poboru akcji serii F, praw do akcji
serii F oraz akcji serii F

55/2011

21-12-2011

Umowa o dofinansowanie. Etap I w ramach Działania 6.1 Paszport
o eksportu

56/2011

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia
22-12-2011 notowań dla akcji Emitenta dopuszczonych do obrotu na rynku
NewConnect.

57/2011

22-12-2011

Treść uchwał NWZA Spółki podjętych w dniu 30 listopada 2011
roku

Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowań akcji Emitenta
dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect.
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Raporty ESPI
Nr

Data

Tytuł

16/2011

18-10-2011 Sprzedaż akcji przez członka Rady Nadzorczej

17/2011

03-11-2011 Zwołanie NWZA; plany emisji akcji serii F z prawem poboru.

19/2011

30-11-2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na
NWZA w dniu 30.11.2011
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REALIZACJA CELÓW EMISJI
(Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie
objętym raportem.)

Zgodnie z przyjętą strategią oraz celami emisji, w czwartym kwartale 2011 roku, działania Spółki skupiały
się na produkcji własnych gier, w szczególności kończono pracę nad tytułami, które przewidywano
wprowadzić do dystrybucji w 1Q 2012 oraz rozpoczęto pracę nad nowymi tytułami.
Równolegle prowadzono działania mające na celu wsparcie dla sprzedaży gier, które weszły do
dystrybucji lub które będą miały swój debiut na rynku w 1Q 2012 roku.
W dalszym ciągu Spółka rozwijała swój potencjał produkcyjny poprzez zakup niezbędnego
oprogramowania i sprzętu informatycznego oraz wzmacnianie zespołu produkcyjnego, dzięki czemu
Spółka będzie mogła uruchomić kolejne projekty zwiększając ich jakość oraz skracając cykl produkcyjny.
Podejmowano również działania w zakresie pozyskiwania licencji na nowe gry i aplikacje w celu ich
dystrybucji na rynkach azjatyckich oraz europejskich.
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AKCJONARIAT
Informacje o Akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% głosów na WZA.

Akcjonariat Spółki na dzień publikacji niniejszego Raportu
Akcjonariat

Liczba akcji

Udział w kapitale
[%]

Udział w głosach
[%]

Marek Bednarski

1.071.000

24,99

24,99

Zbigniew Dębicki

872 772

20,37

20,37

Maciej Skórkiewicz

598 400

13,96

13,96

Tadeusz Sitnik i Jan

581 859

13,58

13,58

C&M INC

428 560

10,00

10,00

Pozostali akcjonariusze

733 009

17,10

17,10

4 285 600

100,00

100,00

Łącznie
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AKCJE I OPCJE W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH
Informacja o akcjach i opcjach Spółki będących w posiadaniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz o
zmianach tego stanu posiadania od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Zestawienie stanu posiadania akcji i opcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące
Stan na dzień przekazania
niniejszego raportu

Zmiana od dnia przekazania
poprzedniego raportu kwartalnego

Liczba akcji

Liczba opcji

Liczba akcji

Liczba opcji

Osoby zarządzające łącznie

872.772

-

0

-

Zbigniew Dębicki

872.772

-

0

-
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KALENDARZ INWESTORA
Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w kolejnym kwartale, które dotyczą Spółki i
są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych,
planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz
oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

−

14 luty 2012 – publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku

Spółce nie są znane inne wydarzenia, które powinny być umieszczone w „Kalendarzu inwestora”
załączonym do niniejszego Raportu, o którym mowa w pkt. 16 Dobrych praktyk spółek notowanych na
NewConnect (Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. z dnia 31 marca 2010 roku).

Gdynia, 14 lutego 2012 r.

Zbigniew Dębicki
PREZES ZARZĄDU
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