
Szanow ni Akcj o nariusze,

przekazujemy do Waszych rąk skonsolidowany raport roczny za 20If rok. Dla naszej grupy

kapitałowej miniony rok był okresem przełomowym. Wraz z premierą gry A-men,

pierwszego polskiego tytułu startowego na konsolę PlayStation, nie tylko przed Bloober

Team, a|e przed cała grupą otworzyły się atrakcyjne perspektywy, ale pojawiły się również

nowe wyzwania, z którymi musieliśmy się zmierzyc.

Miniony rok rozpocz$ się pod znakiem planowanej premiery gry A-men. Szansa zostania

pierwszym polskim deweloperem, który wyprodukuje grę na debiut konsoli, nie mogła przez

nas zostaó zaprzepaszczona. Z perspektywy czasu mozemy przyznać, ie zadanie, jakie przed

sobą postawiliśmy było niezwykle ambitne i wymagające. Tym budziej cieszy fakt, że udało

nam się mu podołać. Gra jest jak dotąd naszą najlepszą produkcją, a jej debiut na rynku

europejskim dnia 22 lutego 20|2 roku, w dzien premiery PS Vita, był historycznym

momentem nie tylko dla nas, ale dla całej krajowejbranŻy gier wideo. Wydając t1.tuł startowy

na konsolę tej klasy co PS Vita dowiedliśmy, że polscy deweloperzy są coraz bardziej

zauwaŻa|ni na świecie, a ich produkcje nie ustępują tytułom wydawanym przez

zagranicznych konkurentów. Gra ukazała się równieŻ na rynku japońskim pod nazwą

,,Assault Armies'', a jej wydawcą było Kotobuki Solutions, działające pod marką KEMCO.

Rok f0I2 w spółce Bloober Team S.A. upłynął pod znakiem rozbudowywania i umacniania

marki A-men. Gra spotkała się z pozytywnym przyjęciem zarówno w Europie, jak i na

kontynencie Amerykańskim, czego efektem były jej wydanie w wersji na PlayStatiot3 przez

Namco Bandai, wpierw w IV kwarta|e 20I2r. w Europie, a ta początku roku 20|3r. również

w Ameryce.

Rok 2012 upłynął pod znakiem zmian w zarządachposzczególnych Spółek. W Digital Games

Services w styczniu rezygnację złoiył Pan Łukasz Kukawski. Na jego miejsce w czerwcU

20|2r. wybrany został' Pan Piotr Babieno. Jego dział'ania w trakcie 20|2r. skupiały się na

opracowywaniu strategii która pozwoliłaby na zwiększenie popularnoŚci serwisu

episodicplayer.eu. W czwartym kwartalę 20|2r. doszło również do zmian w składzie Znządu

spółki Neuro _ Code Sp. z o.o., której Prezes podał się do dymisji.

iFun4all, po zmianie składu zarządu w sierpniu 20|2t, usamodzielnił się i zacz$. rozwijaó

swoje własne port folio, co Zaowocowało kontraktami m. in. z Chillingo, czy Smartview.



W 2012 roku grupa kapitałowa powiększyła się o nowy podmiot- Freeky Games,
wypełniający niszę na rynku gier free to play na konsole. Pierwsza gra zatytlilowana

,,Deathmatch Village'' zadebiutuje już w III kwartale 2013r,

Zarówno Bloober Team S.A. jak i iFun4all Sp. z o.o. wciępracują nad rozwojem własnego

IP' które zostan4 anonsowane w III kwartale 2O73r. obie spółkt zawierają kontrakty z

najbardziej |iczącymi się podmiotami w btanŻy,jak np. Tearnl7, Chillingo czy A|avlar.

Produkty grupy były intensywnie promowane na całym świecie. Przedstawiciele Bloober

Team byli obecni na najważniejszych imprezach targowych braniy gier wideo _ m.in. E3 w
Los Angeles, GamesCom w Kolonii, Game Connection w San Francisco. Przedstawiciele

Spółek Bloober Team S.A. i iFun4all Sp. z o.o. odbyli tez misję gospodarczą do Chin. Na

wszystkich tych wydarzeniach produkty grupy Bloober Team cieszyły się duzym

powodzeniem i wzbudzaĘ zainteresowanie ze strony lokalnych przedstawicieli branży.

W ramach grupy kapitałowej prowadzone są równieŻprace B+R. Działania te prowadzone

ptzez Bloober Team S.A. miały na celu uzyskanie wiedzy w zakresie innowacyjnej w skali

świata technologii cross-play, pozwalającej na produkcję synchronicznych, tzn. dziejących się

w czasie rzeczywistym gier 2D multiplayer cross-platformowych, na dwie zamknięte
platformy sprzętowe: konsolę PlayStation Yita oruz PlayStation 3. Z ko|ei spółka Neuro-

Code prowadzi dziaŁaria B+R w zakresie neurotechnologii wspomagającej sprawność

systemów neuronalnych w procesach decyzyj nych operatorów złoŻony ch.

Podsumowując, ubiegły rok był niezwykle ciężkim okresem dla całej grupy Bloober Team.

Tym bardziej cieszy, że udało nam się tak wiele osiągnąó. Sprawozdanie finansowe, które

dzisiaj prezentujemy, nie oddaje jednak w pełni potencjału, jaki posiada nasza grupa

kapitałowa. Wiele działń, które podejmują poszczególne podmioty będą zdolne do

komercjalizacjiw perspektywie kilku lat' stąd narazię straty w ramach grupy trzymująsię na

takim poziomie. Jednakzę cotazwięcej spółek grupy zdobywacorazto nowe doświadczenia,

zdobywa szerokie kontakty w międzynarodowej branŻy gier wideo oraz buduje colazbardziej

rozpoznawa|ną markę, tworząc zupełnie nową jakość na rynku. Pozwala nam

to z optymizmem patrzeć w przyszłość i tworzyć da|szę plany światowej ekspansji.
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