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Venture capital to przykład tzw.
“smart money”, czyli formy
inwestycji, która poza kapitałem
obejmuje także mentoring i
doradztwo. Inwestor, który płacąc
określoną kwotę staje się
udziałowcem przedsiębiorstwa,
wspiera je swoją wiedzą i
doświadczeniem 
i pomaga mu w rozwoju, co
niekiedy jest dużo bardziej
pożądane niż samo finansowanie.

Charakterystyka Spółki



Głównym przedmiotem działalności będą 
inwestycje w pakiety akcji i udziałów
spółek oraz finansowanie projektów
GameDev realizowanych przez podmioty
trzecie. Prognoza działalności Spółki zakłada
systematyczny wzrost przychodów ze
sprzedaży na poziomie 40%, rosnący w
tempie 2-3% rocznie poziom kosztów stałych,
niezaciąganie zobowiązań finansowych,
wysoką rentowność działalności w latach
2020-2021, a następnie stabilizację
rentowości inwestycji w pakiety i projekty
na poziomie 20% w skali roku.

Charakterystyka Spółki



Opłacalną strategią budowania
przez fundusz kapitału smart
money może być specjalizacja w
konkretnych sektorach. Im więcej
spółek z danej branży przejdzie
przez portfel funduszu, tym
większego doświadczenia i
branżowych relacji będą w stanie
nabyć zarządzający.

STRATEGIA



130 spółek
Venture Capital 750 spółek

Według stanu na marzec 2019, w Polsce działa łącznie 130 aktywnych firm
VC, w tym lokalnych biur międzynarodowych firm VC oraz firmy VC z
przeważającym polskim zarządem. 
W latach 2009–2019 podmioty te zainwestowały w 750 spółek, co daje
średnio około 9 przedsiębiorstw na portfel.

WIELKOŚĆ RYNKU I PORTFELA INWESTYCYJNEGO SPÓŁEK



UDZIAŁ POLSKIEGO RYNKU VC 
W RYNKU EUROPEJSKIM

Polski rynek venture stanowi 3% całego
europejskiego ekosystemu inwestycji VC,
głównie w przestrzeni cyfrowej. Istotnym
czynnikiem determinującym sukces
przedsięwzięcia jest duża nisza rynkowa. 



Prywatni polscy udziałowcy zainwestowali
w funduszach VC w Polsce około 1,04 mld
euro. Zagraniczni udziałowcy
zainwestowali jedynie około 130 mln euro,
podczas gdy zarządzający funduszami
zazwyczaj przekazują 4% wielkości
funduszu.

WIELKOŚĆ POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH INWESTYCJI 

W FUNDUSZACH VENTURE CAPITAL



N A S Z  Z E S P Ó Ł



Od 2012 roku związany z rynkiem finansowym.
Wielokrotnie zasiadał w zarządach prywatnych
spółek finansowych, które sukcesywnie rozwijał
na rynku dochodząc do statusu lidera swojego
sektora począwszy od sektora bankowości
(Bank BPH S.A. i Getin Bank S.A.). Doradzał
korporacjom takim jak T.U. AEGON, T.U. AXA,
TFI Superfund, DM Copernicus w  zakresie
sprzedaży klientom strategicznym. Podczas
swoich studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim
na kierunku Ekonomia międzynarodowa zdobył
bogate doświadczenie w zakresie zarządzania
strukturami spółek.

DAWID PAŁKA
Prezes i założyciel grupy Gravier



Specjalizuje się w  skutecznym budowaniu i
wdrażaniu długofalowych strategii biznesowych.
Ekspert w zakresie rozwiązań finansowych.
Związany z rynkiem finansowym od 2011 roku, 
w swojej karierze powiązany z wieloma
instytucjami 
z sektora bankowości i ubezpieczeń. Wieloletni
menedżer zespołów finansowych. 
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie, kierunek International Business.

KAROL BŁAŻEWSKI
Wiceprezes zarządu i założyciel Grupy Gravier



Specjalista z  wieloletnim doświadczeniem
zawodowym zdobytym w  instytucjach finansowych
(biura maklerskie, towarzystwa funduszy
inwestycyjnych, towarzystwa ubezpieczeniowe).
Wielokrotnie brał udział w  projektach typu „start up”
w segmencie pośrednictwa finansowego w tym emisji
papierów wartościowych. Odpowiedzialny
za  wyszukiwanie, analizowanie, pozyskiwanie
i tymczasowe zarządzanie projektami inwestycyjnymi.
Z zamiłowania analityk finansowy, inwestor
indywidualny na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

PATRYK KARDASIŃSKI
Członek rady nadzorczej



Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w
branży finansowej, jakie w pierwszej kolejności
zdobywał w instytucjach bankowych, będąc
odpowiedzialnym za współpracę z klientem
korporacyjnym. Na dalszych etapach kariery
współpracował z podmiotami rynku
kapitałowego, takimi jak domy maklerskie,
towarzystwa funduszy inwestycyjnych i
fundusze   typu Venture Capital. Wielokrotnie
brał udział w procesie IPO na głównym
parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów
wartościowych, jak również na rynku
NewConnect. 

PAWEŁ BRAŃKA
Członek rady nadzorczej



P O R T F E L

I NW E S T YCY J N Y





Studio założone w 2016 roku przez absolwenta Warszawskiej
Szkoły Filmowej – Krzysztofa Grudzińskiego. 
Zespół tworzą doświadczeni programiści, artyści i developerzy,
którzy pracowali wcześniej w m.in. Techland, 11 Bit Studios.
Producent koncentruje się na grach o oryginalnej oprawie
wizualnej połączonej z silną narracją i filmowym stylem
opowiadania. Celem jest zbudowanie studia klasy Indie
Premium, produkującego tytuły Indie AA z oryginalną stylistyką i
narracją. Gry charakteryzuje wyważona kompozycja gameplay i
story. Debiutancka produkcja studia – Apocalipsis. Harry at the
end of the world, została wyróżniona, m.in. Przez prestiżowy
Guardian jako jedna z 10 najlepszych gier Indie na świecie w
2017 roku. W tym roku komisja konkursu CEEGA nominowała
tytuł do nagrody w kategorii Visual Art.
Spółka planuje debiut na rynku NewConnect w drugim kwartale 
2020 roku.

PUNCH PUNK GAMES



Utalentowany zespół designerski specjalizujący
się w grach z okresu drugiej wojny światowej.
Fachowcy od zbiórek pieniędzy na Kickstarterze,
poprzedni projekt zebrał 686 tysięcy funtów.
Przedsiębiorstwo po odniesionym sukcesie o
nazwie U-BOOT TBG postanowiło poszerzyć
zespół o doświadczonych deweloperów
inwestując zyski w stworzenie gry na platformę
STEAM: Destroyer: The U-Boot Hunter.
Spółka planuje zadebiutować na NewConnect w
drugim kwartale 2021 roku.
 

IRON WOLF STUDIO



Gaming Factory pracuje obecnie nad produkcją ponad 30 gier na PC, razem ze spółką
zależną BLACK ROSE PROJECTS portują kilkadziesiąt gier na konsole, a łącząc siły z Silver
Lynx Games wchodzą także na rynek gier planszowych. Gaming Factory to ponad 20
niezależnych zespołów deweloperskich zlokalizowanych na terenie całego kraju, a także
za granicą.
W pierwszym półroczu 2019 roku Gaming Factory S.A. zarobiła ponad 1.9 mln zł netto
przy przychodach sięgających 3.9 mln zł netto. Coraz ważniejszą pozycję w rachunku
zysku i strat stanowią przychody operacyjne. 
Spółka planuje zadebiutować na głównym parkiecie w pierwszym półroczu 2020 roku.
 



DLACZEGO WARTO
 ZAINWESTOWAĆ?



30-50%
Stopa zwrotu z inwestycji  w skali  roku
w przypadku start-up'ów (wyższe
ryzyko).

20-30%
Stopa zwrotu z inwestycji  w skali  roku
w przypadku przedsiębiorstw bardziej

stabilnych (Private Equity).



26,3%
Średnia roczna stopa zwrotu
funduszy VC inwestujących na
rynku amerykańskim
w ciągu ostatnich 20 lat*

*W oparciu o badania Cambridge Associates



PLANY ROZWOJOWE

01 Roczna dywidenda

02 Dalsze pozyskiwanie kapitału 
i rozbudowa portfela aktywów

03 Dynamiczny wzrost przychodów 
i zysku netto

04 Inwestycja w rozwój projektów spółek
portfelowych

05 Plan pozyskania dotacji z funduszu innowacyjnej
gospodarki na poszczególne projekty



PRZEWAGI KONKURENCYJNE

01
Doświadczenie w przeprowadzaniu licznych emisji akcji
m.in. Ultimate Games S.A., Art Games S.A., Red Dev Studio
S.A., SONKA Games S.A.

02 Możliwość korzystania z ulgi podatkowej 
IP BOX - zmniejszenie podatku z 19% do 5%

03 Dywersyfikacja przychodów - inwestycje kapitałowe
i w projekty

04 Ulga podatkowa w rozliczaniu
dywidendy z 19% do 9%
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