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R A P O RT RO CZ N Y J E D N O S T KOW Y 
Z A RO K 2017

Kraków, dnia 31 maja 2018 roku

Szanowni Akcjonariusze,

Przekazujemy do Waszych rąk jednostkowy raport roczny za 2017 rok.

Obrana przez spółkę strategia produkcji i wydawania gier wyłącznie z gatunku horroru psychologicznego pozwoliła 
Bloober Team osiągnąć kluczową pozycję na tym rynku dzięki której mamy szansę współpracować z największymi 
podmiotami na rynku szeroko pojętej rozrywki, ale również zebrać jeden z najlepszych zespołów developerskich 
w tej części Europy.

W zeszłym roku miał premierę dotychczas największy projekt spółki - gra “>observer_”, która zebrała znakomite oceny 
od największych mediów branżowych i graczy. Za tymi ocenami nie poszła jednak oczekiwana przez nas i Akcjonariuszy 
wielkość sprzedaży. Podjęliśmy szereg kroków, które mamy nadzieję zmienią tą sytuację w dłuższym okresie czasu. 
Liczne nagrody i wyróżnienia przełożyły się jednak na coś co ciężko od razu wycenić, ale dla nas oznacza awans na 
tym niezwykle konkurencyjnym rynku. 

Pełne obłożenie produkcyjne spowodowały również, że postanowiliśmy dla całkowitej transparentności dokonać 
odpisów aktualizacyjnych związanych ze starszymi tytułami - Last Flight, Pharaos i Troopies a także z niedawno 
wydanym przez Feardemic “Perception”. Pozostające więc w zapasach produkcje są więc tymi, nad którymi spółka 
pracuje produkcyjnie i sprzedażowo. 

Obecnie Bloober Team jest spółką, która dostaje liczne propozycje współpracy z największymi podmiotami na rynku 
- to dzięki tej percepcji naszego brandu zdołaliśmy nawiązać bardzo bliską współpracę z Gun Media czy rozpocząć 
współpracę z hollywoodzkim gigantem - firmą Lionsgate. Pracujemy również nad największym produktem dla naszej 
spółki - Medium, który przez zaprzyjaźnionych dziennikarzy, którzy widzieli grę “za zamkniętym drzwiami” został 
określony jako nowy “Silent Hill”. 

To nie wszystkie działania, które podejmuje spółka i liczymy, że jeszcze w tym roku mile Państwa zaskoczymy. 

Rynek gier jest rynkiem niezwykle konkurencyjnym. Większość działań firmy nie jest widocznych dla rynku w krótkim 
okresie czasu. W naszej ocenie sytuacja spółki jest obecnie istotnie lepsza niż rok temu i wierzymy, że podjęte przez 
nas działania spowodują, że będzie ona widoczna również dla Akcjonariuszy.

Dziękujemy za zaufanie,

Piotr Babieno
CEO



>observer_

Layers of Fear

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2018 R. 4



|Medium|

|Medium|

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2018 R.5
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rAPOrT rOCzNY JeDNOSTKOwY zA rOK 2017

I. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE 
rOCzNeGO SPrAwOzDANIA FINANSOweGO (PRZELICZONE NA EURO)

II. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI  
zA OKreS 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r 
Roczne sprawozdanie finansowe Spółki Bloober Team S.A. zawiera Załącznik nr 1 do Raportu 

IV. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  
zA OKreS 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Bloober Team S.A. zawiera Załącznik nr 2 do Raportu

V. SPRAWOZDANIE Z BADANIA PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA ROCZNEGO 
SPrAwOzDANIA FINANSOweGO zA rOK 2017 
Sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki stanowi 
Załącznik nr 3 do Raportu.

VI. INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ SPÓŁKĘ  
zASAD DOBrYCH PrAKTYK
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wYBrANe DANe FINANSOwe, 
ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE 
POzYCJe rOCzNeGO  
SPrAwOzDANIA FINANSOweGO 
(PRZELICZONE NA EURO)

I.



R A P O RT RO CZ N Y J E D N O S T KOW Y 
Z A RO K 2017

8

 

PLN eUrO

2017 2016 2017 2016

Przychody netto ze sprzedaży 12.297.441 15.534.873 2.897.128 3.550.260

Koszty działalności operacyjnej 10.684.422 8.177.331 2.517.121 1.868.805

Zysk ze sprzedaży 1.613.019 7.357.542 380.008 1.681.455

Zysk z działalności operacyjnej -1.688.232 7.021.332 - 397.727 1.604.619

Zysk/strata  brutto - 2.317.746 8.252.484 - 546.033 1.885.980

Zysk/strata  netto - 1.886.840 6.563.793 - 444.517 1.500.056

Amortyzacja 459.118 502.570 108.163 114.855

Aktywa trwałe 3.664.722 2.769.191 878.641 625.947

Aktywa obrotowe 28.878.386 27.736.639 6.923.778 6.269.584

Aktywa razem 32.543.107 30.505.831 7.802.418 6.895.531

Kapitał własny 21.974.429 24.720.641 5.268.510 5.583.780

Zobowiązanie krótkoterminowe 1.308.135 1.899.412 313.634 429.343

Zobowiązanie długoterminowe 298.762 248.772 71.630 56.232

Razem zobowiązania 10.568.678 5.785.790 2.533.908 1.307.819

Pasywa razem 32.543.107 30.505.831 7.802.418 6.895.531

Przepływy pieniężne netto 
z dz. operacyjnej 1.175.586 -681 609 276.954 -155.771

Przepływy pieniężne netto 
z dz. inwestycyjnej -687.458 1 989 426 -161.957 454.653

Przepływy pieniężne netto 
z dz. finansowej -186.460 -2 317 428 -43.928 -529.613

Przepływy pieniężne netto 301.668 -1 009 611 71.069 -230.731

Wartości w EUR przeliczone wg następującego kursu:

2016 2017

rachunek wyników i przepływów 4,3757 4,2447

bilans 4,424 4,1709

Poszczególne pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pie-
niężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Naro-
dowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów jednostkowego i sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według 
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień okresu.

Data: 31 maja 2018 r. Kraków



OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

II.
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Kraków, dnia 31 maja 2018 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 
SPÓŁKI BLOOBER TEAM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. niniejszym oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy 
członków Zarządu roczne sprawozdanie finansowe za rok 2017 i dane porównawcze 
zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę.

Roczne sprawozdanie finansowe Spółki Bloober Team S.A. za rok 2017 oraz dane 
porównywalne odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową 
Spółki oraz jej wynik finansowy.

Sprawozdanie z działalności Spółki Bloober Team S.A. za rok 2017 zawiera prawdziwy 
obraz Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Piotr Babieno
Prezes Zarządu Bloober Team S.A. 

Konrad Rekieć
Członek Zarządu Bloober Team S.A.
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Kraków, dnia 31 maja 2018 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 
SPÓŁKI BLOOBER TEAM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. niniejszym oświadcza, że PRO AUDIT Kancelaria 
Biegłych Rewidentów spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie dokonująca badania rocznego 
sprawozdania finansowego Spółki Bloober Team S.A. za rok 2017, została wybrana 
zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Spółka PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie 
oraz członkowie zespołu wykonującego badanie sprawozdania finansowego Spółki 
Bloober Team S.A. za 2017 rok, spełniali warunki do sporządzania bezstronnego 
i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki 
zawodowej.

Piotr Babieno
Prezes Zarządu Bloober Team S.A. 

Konrad Rekieć
Członek Zarządu Bloober Team S.A.



SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI 
ZA OKRES 01.01.2017 R.–31.12.2017 R

Roczne sprawozdanie finansowe Spółki Bloober Team S.A. zawiera Załącznik nr 1 do Raportu 

III.
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 
z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  
ZA OKRES 01.01.2017 R.–31.12.2017 R.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Bloober Team S.A. zawiera Załącznik nr 2 do Raportu

IV.
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SPrAwOzDANIe z BADANIA Przez 
BIEGŁEGO REWIDENTA ROCZNEGO 
SPrAwOzDANIA FINANSOweGO  
zA rOK 2017

Sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki stanowi 
Załącznik nr 3 do Raportu.

V.
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INFOrMACJA O STOSOwANIU  
PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD  
DOBrYCH PrAKTYK

VI.
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OŚWIADCZENIE 
SPÓŁKI POD FIRMĄ BLOOBER TEAM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
W PRZEDMIOCIE PRZESTRZEGANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ZAWARTYCH 
W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY NR 293/2010 ZARZĄDU GIEŁDY PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Z DNIA 31 MARCA 2010 R.  
„DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”.

R A P O RT RO CZ N Y J E D N O S T KOW Y 
Z A RO K 2017
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INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

LP. DOBrA PrAKTYKA STOSOwANIe

1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę 
informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych 
metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz 
najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających 
szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny 
dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym 
stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią 
komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując 
w tym celu również nowoczesne metody komunikacji 
internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego 
zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować 
przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.

Spółka stosuje zapisy tego punktu z wyłączeniem 
transmisji obrad walnego zgromadzenia 
przez Internet, rejestracji przebiegu obrad 
i upubliczniania go na stronie internetowej. W opinii 
Zarządu koszty związane z techniczną obsługa 
transmisji oraz rejestracji posiedzeń walnego 
zgromadzenia przez Internet są niewspółmierne 
do ewentualnych korzyści z tego wynikających.

2 Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do 
informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw 
spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

Spółka stosuje zasady przewidziane w tym punkcie.

3 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową 
i zamieszcza na niej informacje w sposób umożliwiający 
łatwy dostęp do tych informacji. Spółka dokonuje 
aktualizacji informacji umieszczanych na stronie 
internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych 
informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji 
umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja 
powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.

Spółka stosuje zasady przewidziane w tym punkcie.

3.1 Podstawowe informacje o spółce i jej 
działalności (strona startowa).

Spółka zamieszcza na stronie 
internetowej informacje tego typu.

3.2 Opis działalności Emitenta ze wskazaniem 
rodzaju działalności, z której Emitent 
uzyskuje najwięcej przychodów.

Spółka zamieszcza na stronie 
internetowej informacje tego typu.

3.3 Opis rynku, na którym działa Emitent, wraz 
z określeniem pozycji Emitenta na tym rynku.

Spółka zamieszcza na stronie 
internetowej informacje tego typu.

3.4 Życiorysy zawodowe członków organów spółki. Spółka zamieszcza na stronie 
internetowej informacje tego typu.
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LP. DOBrA PrAKTYKA STOSOwANIe

3.5 Powzięte przez zarząd, na podstawie 
oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje 
o powiązaniach członka rady nadzorczej 
z akcjonariuszem dysponującym akcjami 
reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Spółka zamieszcza na stronie 
internetowej informacje tego typu.

3.6 Dokumenty korporacyjne spółki. Spółka zamieszcza na stronie 
internetowej informacje tego typu.

3.7 Zarys planów strategicznych spółki. Spółka zamieszcza na stronie 
internetowej informacje tego typu.

3.8 Opublikowane prognozy wyników finansowych 
na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do 
tych prognoz oraz korektami do tych prognoz 
(w przypadku gdy Emitent publikuje prognozy).

Emitent nie publikuje prognoz finansowych.

3.9 Strukturę akcjonariatu Emitenta, ze 
wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz 
akcji znajdujących się w wolnym obrocie.

Spółka zamieszcza na stronie 
internetowej informacje tego typu.

3.10 Dane oraz kontakt do osoby, która jest 
odpowiedzialna w spółce za relacje 
inwestorskie oraz kontakty z mediami.

Spółka zamieszcza na stronie 
internetowej informacje tego typu.

3.11 (skreślony) –––––––––

3.12 Opublikowane raporty bieżące i okresowe. Spółka zamieszcza na stronie 
internetowej informacje tego typu.

3.13 Kalendarz zaplanowanych dat publikacji 
finansowych raportów okresowych, dat walnych 
zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami 
i analitykami oraz konferencji prasowych.

Spółka zamieszcza na stronie 
internetowej informacje tego typu.

3.14 Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, 
takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń 
skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw 
po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem 
terminów oraz zasad przeprowadzania tych 
operacji. Informacje te powinny być zamieszczane 
w terminie umożliwiającym podjęcie przez 
inwestorów decyzji inwestycyjnych.

W przypadku pojawienia się informacji 
tego typu, Spółka zamieści je niezwłocznie 
na stronie internetowej.

3.15 (skreślony) –––––––––

3.16 Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw 
objętych porządkiem obrad, zadawane przed 
i w trakcie walnego zgromadzenia wraz 
z odpowiedziami na zadawane pytania.

W przypadku pojawienia się informacji 
tego typu, Spółka zamieści je niezwłocznie 
na stronie internetowej.
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LP. DOBrA PrAKTYKA STOSOwANIe

3.17 Informację na temat powodów odwołania 
walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub 
porządku obrad wraz z uzasadnieniem.

Spółka zamieszcza na stronie 
internetowej informacje tego typu.

3.18 Informację o przerwie w obradach walnego 
zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy.

Spółka zamieszcza na stronie 
internetowej informacje tego typu.

3.19 Informacje na temat podmiotu, z którym 
spółka podpisała umowę o świadczenie usług 
Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, 
adresu strony internetowej, numerów telefonicznych 
oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy.

W przypadku zawarcia umowy 
z Autoryzowanym Doradcą Spółka zamieści 
je niezwłocznie na stronie internetowej.

3.20 Informację na temat podmiotu, który pełni 
funkcję animatora akcji Emitenta.

Spółka zamieszcza na stronie 
internetowej informacje tego typu.

3.21 Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, 
opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Spółka zamieszcza na stronie 
internetowej informacje tego typu.

3.22 (skreślony) –––––––––

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, 
według wyboru Emitenta, w języku polskim lub 
angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być 
zamieszczane na stronie internetowej co najmniej 
w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja 
zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta.

Emitent prowadzi korporacyjną stronę firmową 
w języku polskim, niektóre treści, m.in. dotyczące 
produktów Emitenta, dostępne są również 
w języku angielskim Raporty bieżące i okresowe 
są publikowane, a następnie zamieszczane na 
korporacyjnej stronie internetowej w języku polskim.

5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów 
indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną 
korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną 
dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich 
znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.

W ocenie Emitenta, należyte wykonywanie 
obowiązków informacyjnych w drodze publikacji 
informacji na stronach internetowych Emitenta oraz 
NewConnect jest wystarczające i nie jest konieczne 
powielanie informacji opublikowanych na ww. stronach 
internetowych w serwisie www.GPWInfoStrefa.pl.

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty 
z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem 
umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich 
obowiązków wobec Emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę 
odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.

Spółka nie zawarła umowy z Autoryzowanym Doradcą.

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, 
które w ocenie Emitenta ma istotne znaczenie dla 
wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich 
obowiązków, Emitent niezwłocznie powiadamia 
o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.

Spółka nie zawarła umowy z Autoryzowanym Doradcą.

8 Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy 
dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych 
do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

Spółka nie zawarła umowy z Autoryzowanym Doradcą.
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9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1. Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń 
wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej.

Spółka stosuje zasady przewidziane w tym punkcie.

9.2. Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego 
Doradcy otrzymywanego od Emitenta z tytułu 
świadczenia wobec Emitenta usług w każdym zakresie.

Spółka nie zawarła umowy z Autoryzowanym Doradcą.

10 Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni 
uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie 
umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na 
pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

Spółka stosuje zasady przewidziane w tym punkcie.

11 Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy 
Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie 
dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.

Spółka nie stosuje zasady przewidzianej 
w tym punkcie. Spółka w 2017r. zorganizowała 
1 publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, 
analitykami i mediami. Mając na uwadze stopień 
zainteresowania inwestorów i mediów Zarząd 
Spółki podjął decyzje o nie stosowaniu tej praktyki. 
Na pytania ze strony inwestorów i mediów 
Spółka udziela natychmiastowych odpowiedzi. 
W przyszłości Spółka będzie organizować publicznie 
dostępne spotkania z inwestorami, analitykami 
i mediami, o częstotliwości dostosowanej do 
stopnia zainteresowania inwestorów i mediów.

12 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji 
akcji z prawem poboru powinna precyzować 
cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub 
zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia 
jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie 
umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

Spółka stosuje zasady przewidziane w tym punkcie.

13 Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać 
zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy 
decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne 
a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy 
wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

Spółka stosuje zasady przewidziane w tym punkcie.

13a W przypadku otrzymania przez zarząd Emitenta od 
akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału 
zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, 
informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 
Kodeksu spółek handlowych, zarząd Emitenta niezwłocznie 
dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku 
z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. 
Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku 
upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do 
zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na 
podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Spółka stosuje zasady przewidziane w tym punkcie.
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14 Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień 
wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby 
czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie 
najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni 
roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi 
terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Spółka stosuje zasady przewidziane w tym punkcie.

15 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty 
dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie 
warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi 
przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Spółka stosuje zasady przewidziane w tym punkcie.

16 Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 
14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny 
powinien zawierać co najmniej:
• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń 
w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta 
mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji 
finansowej oraz wyników finansowych Emitenta,
• zestawienie wszystkich informacji 
opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu 
bieżącego w okresie objętym raportem,
• informacje na temat realizacji celów emisji, 
jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała 
miejsce w okresie objętym raportem,
•kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające 
mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą 
Emitenta 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.

Emitent nie będzie publikował raportów miesięcznych. 
W opinii zarządu Spółki na obecnym etapie rozwoju 
Bloober Team S.A. raporty kwartalne w sposób 
pełny i właściwy spełniają funkcję informacyjną 
dotyczącą sytuacji finansowej Spółki.

16a W przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązku 
informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do 
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje 
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect”) Emitent powinien 
niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla 
przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, 
informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.

Spółka stosuje zasady przewidziane w tym punkcie.

17 (skreślony) –––––––––
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