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Szanowni Akcjonariusze,

Przygotowaliśmy nowy newsletter Gaming Factory SA, w którym 
prezentujemy ważniejsze wydarzenia z życia Spółki, w okresie od 
listopada 2020 roku do dziś.
Zapraszamy Państwa do lektury.

Zaznaj celebryckiego życia i sprawdź jak poradzisz sobie z realizacją obranej ścieżki kariery

17 listopada na platformie Steam udostępniliśmy pierwsze materiały z gry, której jesteśmy produ-

centem i wydawcą – Celebrity Life. Gracze podczas rozgrywki poznają blaski i cienie celebryckiego 

życia i zdecydują jak potoczą się losy ich bohatera. Tytuł ukaże się w wersji na PC oraz konsole Xbox, 

PlayStation i Nintendo Switch. Premiera Celebrity Life planowana jest w 2022 roku.

Czytaj więcej Karta Steam

https://mycompanypolska.pl/artykul/polskie-studio-zapowiada-gre-o-byciu-celebryta-%22celebrity-life%22-bedzie-polaczeniem-strategii-i-rpg/5646
https://store.steampowered.com/app/1459990/Celebrity_Life/
https://mycompanypolska.pl/artykul/polskie-studio-zapowiada-gre-o-byciu-celebryta-%22celebrity-life%22-bedzie-polaczeniem-strategii-i-rpg/5646
https://store.steampowered.com/app/1459990/Celebrity_Life/


RPG o inkwizycji i paleniu czarownic w Mercyful Flames

Gaming Factory z pięciokronym wzrostem przychodów netto w Q1-Q3 2020

Także w listopadzie, wspólnie ze studiem Asmodev, ogłosiliśmy detektywistyczną grę z gatunku RPG 

Inquisitor: The Hammer of Witches, której obecna nazwa brzmi Mercyful Flames. Projekt opowiada 

historię okultysty, który nawiązuje romans z wiejską znachorką. Kiedy kobieta zostaje uprowadzona 

przez kult, ukochany w imię miłości podąża śladami Zła, zmagając się z odrażającymi sektami. 

Premiera gry w planowana jest do końca 2021 roku. Gaming Factory jest wydawcą tytułu.

30 listopada ogłosiliśmy wyniki finansowe za trzy kwartały 2020 roku. W tym czasie osiągnęliśmy 

1,95 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, wobec 0,37 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego 

roku. Od stycznia do września 2020 r. zysk z działalności operacyjnej wyniósł 0,89 mln zł, wobec 

0,33 mln zł straty r/r.
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Czytaj więcej Karta Steam

https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20201123/asmodev-zapowiada-kolejna-gre-ze-swojego-uniwersum-inquisitor-the-hammer-of
https://store.steampowered.com/app/1066740/Mercyful_Flames/?l=polish
https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20201123/asmodev-zapowiada-kolejna-gre-ze-swojego-uniwersum-inquisitor-the-hammer-of
https://store.steampowered.com/app/1066740/Mercyful_Flames/?l=polish
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Czytaj więcej

Raport

Poczuj realia ery brutalnych podbojów Rzymu w We Are Legion: Rome

2 grudnia podpisaliśmy umowę ze studiem Titanite na produkcję gry Roman Legionary. Projekt 

pod nową nazwą – We are Legion: Rome – ma trafić do sprzedaży w wersji na PC na przełomie 

2021/2022 r. Według zapisów umowy otrzymamy 85-95 proc. zysku z gry netto po pokryciu wszel-

kich kosztów produkcji i marketingu, w zależności od ocen gry w sklepie Steam. 

We Are Legion: Rome będzie jednoosobową gra łącząca przygodę z realistyczną walką. Innowacyjny 

system walki oraz sposób przedstawienia fabuły pozwoli graczowi w pełni odczuć realia ery brutal-

nych podbojów Rzymu. 

Czytaj więcej

Karta Steam

Raport

https://www.money.pl/gielda/gaming-factory-mial-0-08-mln-zl-zysku-netto-0-36-mln-zl-zysku-ebit-w-iii-kw-2020-r-6581485500508289a.html
http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/37835099,gaming-factory-sa-raport-okresowy-kwartalny-skonsolidowany-3-2020-qsr
https://www.money.pl/gielda/gaming-factory-mial-0-08-mln-zl-zysku-netto-0-36-mln-zl-zysku-ebit-w-iii-kw-2020-r-6581485500508289a.html
http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/37835099,gaming-factory-sa-raport-okresowy-kwartalny-skonsolidowany-3-2020-qsr
https://inwestycje.pl/gaming/gaming-factory-ma-umowe-z-titanite-na-produkcje-gry-we-are-legion-rome/
https://store.steampowered.com/app/1120790/We_are_Legion_Rome/
http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/37851228,gaming-factory-sa-(26-2020)-podpisanie-umowy-na-pelna-produkcje-gry-roman-legionary
https://inwestycje.pl/gaming/gaming-factory-ma-umowe-z-titanite-na-produkcje-gry-we-are-legion-rome/
https://store.steampowered.com/app/1120790/We_are_Legion_Rome/
http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/37851228,gaming-factory-sa-(26-2020)-podpisanie-umowy-na-pelna-produkcje-gry-roman-legionary
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Pierwszy tytuł  wydawniczy spółki zależnej Gaming Factory – Vision Edge Entertainment

W grudniu, spółka zależna Gaming Factory – Vision Edge Entertainment, zawarła umowę z DeSand 

Game Studios na realizację swojego pierwszego projektu wydawniczego Dreamhouse: The Game. 

Budżet produkcyjny i marketingowy gry wynosi 1 mln zł. Tytuł będzie dostępny w wersji na PC, plat-

formach VR, Xbox One, Xbox Series X oraz PlayStation. 

Zgodnie z umową Vision Edge Entertainment zachowa 100 proc. przychodów z gry do momentu od-

robienia kosztów produkcji i marketingu, następnie udział spółki w zyskach z jej sprzedaży wynosić 

będzie 80 proc. Studio już wkrótce ogłosi kolejny, autorski projekt.

Czytaj więcej Karta Steam Raport

?

Budowanie potencjału

> 500 000 WL
łącznie

https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20201222/spolka-zalezna-gaming-factory-vision-edge-entertainment-podpisalo-umowe-z-desand
https://store.steampowered.com/app/1468400/Dreamhouse_The_Game/ 
http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/37851228,gaming-factory-sa-(26-2020)-podpisanie-umowy-na-pelna-produkcje-gry-roman-legionary 
https://store.steampowered.com/app/1468400/Dreamhouse_The_Game/ 
http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/37851228,gaming-factory-sa-(26-2020)-podpisanie-umowy-na-pelna-produkcje-gry-roman-legionary 
https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20201222/spolka-zalezna-gaming-factory-vision-edge-entertainment-podpisalo-umowe-z-desand
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Asmodev producentem kontrowersyjnego tytułu Human Farm

23 grudnia  podpisaliśmy umowę ze studiem Asmodev na produkcję Human Farm – 

kontrowersyjnego tytułu z naszego portfolio wydawniczego. Premiera gry symulacyjnej, w której 

świnie przejmują władzę nad ludźmi, planowana jest pod koniec 2021 roku. Tytuł ukaże się w wersji 

na PC. 

„Gra Human Farm, którą ogłosiliśmy w pierwszej połowie br. wywołała spore kontrowersje w kontekście 

tematyki jaką podejmuje. Tak jak wielokrotnie podkreślaliśmy, naszą intencją jest zwrócenie uwagi na aspekty 

związane z tym jakie konsekwencje niesie ze sobą totalitaryzm i nieodpowiednia władza. Tym samym 

odwołujemy się do dobrze znanej, wielopoziomowej powieści autorstwa Georga Orwella Folwark zwierzęcy.”

– Kamil Koryszewski, Project Manager w Gaming Factory. 

Czytaj więcej

Karta Steam

Raport

https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20201223/gaming-factory-podpisalo-umowe-ze-studiem-asmodev-na-produkcje-human-farm
https://store.steampowered.com/app/1276510/Human_Farm/
http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/38334923,asmodev-sa-(5-2021)-korekta-raportu-biezacego-espi-nr-2-2021
https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20201223/gaming-factory-podpisalo-umowe-ze-studiem-asmodev-na-produkcje-human-farm
https://store.steampowered.com/app/1276510/Human_Farm/
http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/38334923,asmodev-sa-(5-2021)-korekta-raportu-biezacego-espi-nr-2-2021


Kontakt: www.gamingfactory.pl               ul.Powiązkowska 15, 01-797 Warszawa

Rejestracja emisji akcji serii E Gaming Factory SA przez KRS

Wydatkowanie środków zt IPO

30 grudnia, po wielu miesiącach oczekiwań, otrzymaliśmy informację o rejestracji 1,1 mln akcji serii 

E Gaming Factory przez Krajowy Sąd Rejestrowy. Rozpoczęliśmy niezwłoczne działania, których 

celem było jak najszybsze wprowadzenie akcji serii E do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie, czyli zamianie dotychczas notowanych praw do akcji na akcje zwykle 

Gaming Factory. Akcje serii E zostały wprowadzone do obrotu 18 stycznia br. 

Dopiero po pozytywnej decyzji KRS Spółka może dysponować środkami pozyskanymi  w ramach 

IPO. To nieco wstrzymało ukończenie największych projektów i akcje marketingowe. 

Prezentowane wartości są orientacyjne i mogą ulegać zmianom w czasie.

Dokończenie obecnych projektów ~ 2 mln PLN

Dreamhouse: The Game ~ 1 mln PLN

Nowy projekt Vision Edge Entertainment  - Dinos Reborn ~ 1 mln PLN

We are Legion: Rome ~ 1 mln PLN

Pizza Simulator ~ 500K PLN

Buried in Ice ~ 500K PLN

Koszty marketingu ~ 30-100% budżetów produkcyjnych 

Czytaj więcej

http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/38200509,gpw:-w-sprawie-wprowadzenia-do-obrotu-gieldowego-na-glownym-rynku-gpw-akcji-zwyklych-na-okaziciela-serii-e-spolki-gaming-factory-sa
http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/38200509,gpw:-w-sprawie-wprowadzenia-do-obrotu-gieldowego-na-glownym-rynku-gpw-akcji-zwyklych-na-okaziciela-serii-e-spolki-gaming-factory-sa
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Poznaj „Dziwny” Zachód z przymrużeniem oka, gdzie nic jest normalne

15 stycznia w sklepie Steam w wersji early access zadebiutowała gra Gunslingers & Zombies, której 

jesteśmy wydawcą. Tytuł w zabawny sposób łączy ze sobą temat Dzikiego Zachodu i świata nieumar-

łych. Gracz wciela się w rolę rewolwerowca, który podejmie walkę z zoombie. Producentem Gunslin-

gers & Zombies jest spółka Live Motion Games.

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Karta Steam Raport

Zwiastun gry o polowaniu na czarownice i poszukiwaniu sług mrocznych sił 
w biednym miasteczku

Pod koniec stycznia zaprezentowaliśmy graczom zwiastun wspomnianej już gry Mercyful Flames – 

detektywistycznej przygody RPG, inspirowanej planszówkami utrzymanymi w konwencji horroru.

https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20201222/spolka-zalezna-gaming-factory-vision-edge-entertainment-podpisalo-umowe-z-desand
https://pl.ign.com/mercyful-flames/37328/news/mercyful-flames-powstaje-polskie-rpg-o-paleniu-czarownic-od-tworcow-priest-simulator
https://store.steampowered.com/app/1468400/Dreamhouse_The_Game/ 
http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/37851228,gaming-factory-sa-(26-2020)-podpisanie-umowy-na-pelna-produkcje-gry-roman-legionary 
https://store.steampowered.com/app/1468400/Dreamhouse_The_Game/ 
http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/37851228,gaming-factory-sa-(26-2020)-podpisanie-umowy-na-pelna-produkcje-gry-roman-legionary 
https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20201222/spolka-zalezna-gaming-factory-vision-edge-entertainment-podpisalo-umowe-z-desand
https://pl.ign.com/mercyful-flames/37328/news/mercyful-flames-powstaje-polskie-rpg-o-paleniu-czarownic-od-tworcow-priest-simulator
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Najnowsza propozycja w portfolio wydawniczym – Buried In Ice

W lutym zawarliśmy umowę wydawniczą z Liquid Engine Development na produkcję i wydanie 

Buried In Ice w wersji na PC. To jednoosobowa gra przygodowa, łącząca w sobie kilka gatunków: 

survival, RPG i horror. Dokładna data jej premiery nie została jeszcze ustalona.

Niewykluczone, że docelowo projekt będzie dostępny także na konsole Sony, Microsoft i Nintendo. 

Budżet produkcyjny i marketingowy projektu wyniesie ok. 400 tys. zł. Gaming Factory jest wydaw-

cą projektu. 

Według umowy Gaming Factory zachowa wszelkie wpływy ze sprzedaży gry z zastrzeżeniem wy-

nagrodzenia prowizyjnego dla twórcy wypłacanego w wysokości zależnej od zysków netto osią-

gniętych ze sprzedaży.

Czytaj więcej Karta Steam Raport

https://www.money.pl/gielda/gaming-factory-ma-umowe-wydawnicza-dotyczaca-gry-buried-in-ice-6604178984257153a.html
https://store.steampowered.com/app/1459980/Buried_in_Ice/
http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/38371862,gaming-factory-sa-(6-2021)-podpisanie-istotnej-umowy-wydawniczej-przez-emitenta
https://store.steampowered.com/app/1459980/Buried_in_Ice/
http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/38371862,gaming-factory-sa-(6-2021)-podpisanie-istotnej-umowy-wydawniczej-przez-emitenta
https://www.money.pl/gielda/gaming-factory-ma-umowe-wydawnicza-dotyczaca-gry-buried-in-ice-6604178984257153a.html
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W marcu premiera Sapper – Defuse The Bomb Simulator 

16 lutego ogłosiliśmy datę premiery gry z naszego portfolio wydawniczego - Sapper – Defuse The 

Bomb Simulator i zaprezentowaliśmy jej zwiastun. 11 marca tytuł w trybie wczesnego dostępu za-

debiutuje w sklepie Steam. W najbliższych tygodniach panujemy intensywne działania marketingo-

we związane z premierą gry. Docelowo symulator sapera ukaże się również w wersji na Nintendo 

Switch, Xbox oraz PlayStation. Za produkcję Sapper – Defuse The Bomb Simulator odpowiada Live 

Motion Games.

 „To druga premiera z naszego portfolio w tym roku, ale tak naprawdę to dopiero początek intensywnego 

dla nas okresu. Gra Foodtruck Arena także  została ukończona i aktualnie czeka na certyfikację w Ninten-

do. Spodziewam się również, że otrzymamy finalną wersję Castle Flipper do końca miesiąca i w tym przy-

padku będziemy wyznaczać datę premiery na przełom marca i kwietnia. Następnie czekają nas premiery 

Farming Life, ZooKeeper i Bakery Simulator i tu również myślimy raczej o pierwszej połowie roku. W tych 

przypadkach finalne buildy są naprawdę blisko.”

– Mateusz Adamkiewicz, prezes zarządu Gaming Factory.

Czytaj więcej Karta Steam Raport

https://inwestycje.pl/gaming/gra-sapper-defuse-the-bomb-simulator-na-pc-w-early-acces-na-steam/
https://store.steampowered.com/app/1083070/Sapper__Defuse_The_Bomb_Simulator/
https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=369053&title=Ustalenie+daty+premiery+gry+%E2%80%9ESapper+-+Defuse+The+Bomb+Simulator%E2%80%9D
https://store.steampowered.com/app/1083070/Sapper__Defuse_The_Bomb_Simulator/
https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=369053&title=Ustalenie+daty+premiery+gry+%E2%80%9ESapper+-+Defuse+The+Bomb+Simulator%E2%80%9D
https://inwestycje.pl/gaming/gra-sapper-defuse-the-bomb-simulator-na-pc-w-early-acces-na-steam/


Łączny budżet <500 K PLN
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Wydane gry 

Gry przeznaczone na kickstartera
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Gry najbliżej wydania

Zmiany organizacyjne

Pozyskanie 7 nowych zespołów (ponad 30 osób – Pizza Simulator, Human Farm, Buried in Ice, 

Dreamhouse: The Game, Electrician Simulator, We are Legion: Rome)

Nowe zespoły podlegają bezpośrednio pod GIF

Re-organizacja Ultimate VR, spółka jest gotowa do działalności

Rozwój zespołu własnego, osoby z doświadczeniem w dużych firmach

Rozwój zespołu testerskiego

Nowe umowy i działania marketingowe
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Plan rozwoju

Harmonogram publikacji raportów finansowych

Wydanie większych tytułów własnych, co wpłynie na: postrzeganie GIF przez Graczy 

i Inwestorów 

Możliwość cross-promocji gier

Rozwój marketingu

Koncentracja na większych tytułach

Porting maksymalnie dużej liczby tytułów własnych

Wejście na kolejne platformy sprzedażowe

Analiza rynku gier mobilnych 

Raport roczny za 2020 rok - 30.03.2021 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok - 30.03.2021 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku - 28.05.2021 r.

Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku - 24.09.2021 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku - 26.11.2021 r.

Na koniec podajemy terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku:



Dziękujemy za uwagę!
Zespół Gaming Factory

Zobacz także

Parkiet:   

Parkiet:   

Strefa Inwestorów:

Udział prezesa Gaming Factory w konferencji Wall Street: 

Polskie Radio:

Strefa Inwestorów:

Portfel na solidnym plusie. Siedem spółek na luty.

Premiera Playstation 5 już dziś, ale na wybranych rynkach. Do Polski konsola nowej 
generacji trafi za tydzień.

Emisja akcji Gaming Factory zarejestrowana. Spółka wreszcie może zacząć korzy-
stać z pozyskanego kapitału w IPO.

Czy Polska ma szansę stać się największą w świecie kuźnią utalentowych studiów 
produkujących gry?

Gry kulinarne. „Tu ogranicza cię tylko wyobraźnia”.

Startuje Festiwal Gier Steam - oto gry polskich studiów, które będą się tam pre-
zentować.

https://www.money.pl/gielda/gaming-factory-ma-umowe-wydawnicza-dotyczaca-gry-buried-in-ice-6604178984257153a.html
https://www.parkiet.com/Portfel-techniczny/302029999-Portfel-na-solidnym-plusie-Siedem-spolek-na-luty.html
https://strefainwestorow.pl/artykuly/gaming/20201112/premiera-playstation-5
https://strefainwestorow.pl/artykuly/gaming/20210108/gaming-factory-akcje
https://www.facebook.com/InnerValueIR/photos/a.287928617931050/3612078275516051
https://www.polskieradio.pl/10/7128/Artykul/2634286
https://strefainwestorow.pl/artykuly/gaming/20210203/festiwal-gier-steam

