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1. LIST DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW 

 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

w imieniu Red Dev Studio S.A., jako Prezes Zarządu Spółki, mam przyjemność przedstawić Państwu raport 

okresowy podsumowujący działania podejmowane przez nasz zespół w przeciągu całego 2019 roku.  

 

W 2019 r. odbyły się premiery trzech gier - Down to Hell na PC (wersja Early Access) oraz na konsolę Nintendo 

Switch, a także Chicken Rider w wersji na Nintendo Switch. Gry te powinny generować istotne przychody dla 

Spółki, które zostaną jednak ujęte dopiero w wynikach za rok 2020.  

 

W 2019 r. Spółka uzyskała przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w kwocie około 760 tys. zł oraz 

poniosła stratę netto równą nieco ponad 250 tys. zł. To co warto podkreślić, to fakt, iż produkcja gier jest 

procesem złożonym i długotrwałym, który z różnych przyczyn może trwać dłużej niż pierwotnie zakładamy. 

Oznacza to, że nakłady finansowe, które obecnie przeznaczamy na produkcję gier zaczną się zwracać dopiero po 

premierach.  

 

Jednocześnie w roku 2019 na bieżąco monitorowaliśmy koszty oraz płynność finansową Spółki. Efektem była 

decyzja o redukcji kosztów stałych i przejściu na system zespołów produkcyjnych, wynagradzanych wyłącznie za 

zrealizowane prace (gry). W konsekwencji w drugiej połowie 2019 roku radykalnie obniżył się poziom kosztów 

stałych. Dzięki temu, po premierze nowej gry, począwszy od stycznia 2020 roku, Spółka zaczęła generować 

dodatnie wyniki finansowe. Poziom kosztów wynoszący ok. 25 tys. zł miesięcznie, jest poziomem, który powinien 

być utrzymany w kolejnych miesiącach, natomiast w efekcie wprowadzania do sprzedaży kolejnych gier, poziom 

przychodów na poziomie ok. 40 tys. zł miesięcznie, powinien być średniorocznie wyższy, co powinno mieć 

przełożenie na wynik finansowy Spółki w roku 2020. Innym ważnym efektem prowadzonej przez nas ostrożnej 

polityki finansowej jest to, że nie posiadamy istotnych zobowiązań finansowych, w tym jakichkolwiek 

przeterminowanych zobowiązań. 

 

Stabilna sytuacja Spółki i posiadane kompetencje sprawiły, że Spółka jest w stanie, obok prowadzenia działalności 

podstawowej, polegającej na tworzeniu gier na własny rachunek, pozyskiwać jednocześnie zamówienia na 

produkcję gier na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Produkcja ta realizowana jest począwszy od grudnia 2019 

roku i pierwsze przychody zostały uwzględnione w wynikach lutego 2020 roku. Ponadto zawarliśmy umowy na 

wydawanie tworzonych przez nas gier z dwoma wydawcami, tj. Ultimate Games S.A. i No Gravity Games S.A., co 

powinno zapewnić większe dywersyfikację przychodów Spółki. 

 

W porównaniu do zysku netto odnotowanego w styczniu 2020 roku, w nadchodzącym roku spodziewamy się 

jego stabilnego wzrostu, na co wpłynie przede wszystkim wprowadzanie do sprzedaży kolejnych gier, realizacja 

prac na zlecenie podmiotów zewnętrznych oraz utrzymanie stałego poziomu kosztów. Zakładamy, że w 2020 r. 

uda nam się zaprezentować około 10 gier na platformy Nintendo Switch oraz Steam. 

   

Zachęcam do lektury raportu rocznego oraz do zapoznania się z  aktualnymi informacjami dotyczącymi Red Dev 

Studio S.A. prezentowanymi na naszej korporacyjnej stronie internetowej www.reddevstudio.com. 

 

Z poważaniem, 
Wojciech Sypko 
Prezes Zarządu  

Red Dev Studio S.A. 
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE 
 

Red Dev Studio S.A. prowadzi działalność na rynku gier wideo, skupiając się na produkcji gier na 

komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. Emitent został założony w kwietniu 2016 r. przez 

Pana Wojciecha Sypko. 

Emitent produkuje oraz wykonuje prace zlecone dla innych producentów gier takie jak: trailery do gier 

(filmy reklamowe) czy projekty gier. Spółka skupia młodych i ambitnych pasjonatów elektronicznej 

rozrywki, którzy mają już za sobą pierwsze doświadczenia w produkcji gier. Prace nad grami 

prowadzone są w biurze zlokalizowanym w Olsztynie.  

Gry Red Dev Studio S.A. są sprzedawane na całym świecie w modelu dystrybucji cyfrowej, za 

pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych, w szczególności Steam, App Store oraz 

Google Play, które są największymi dystrybutorami gier i aplikacji na świecie.  

Głównym założeniem prowadzonej działalności jest produkcja 3-4, niskobudżetowych 

i wysokomarżowych gier rocznie na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne, a w przyszłości 

także na konsole. Tytuły Emitenta mają wyróżniać się ciekawą fabułą i ponadprzeciętną oprawą 

graficzną. 

 

Podstawowe dane o Emitencie 

Firma: Red Dev Studio S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba: Olsztyn 

Adres: ul. Feliksa Nowowiejskiego 9, 10-162Olsztyn 

Telefon: +48896 727 813 

Adres poczty elektronicznej: biuro@reddevstudio.com 

Adres strony internetowej: www.reddevstudio.com 

NIP: 7393884352 

REGON: 364223726 

KRS: 0000750445 

Źródło: Emitent 
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3. WYBRANE DANE FINANSOWE 

 

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze 

sprawozdania finansowego przeliczono z PLN na EURO według kursów średnich EUR/PLN ustalonych 

przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:  

Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:  

• na dzień 31.12.2019 r. średni kurs wynosił 4,2585, 

• na dzień 31.12.2018 r. średni kurs wynosił 4,3000. 

 

Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim 

okresie, obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego 

miesiąca w danym okresie:  

• średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.- 31.12.2019 r. wyniosła 4,3017, 

• średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.- 31.12.2018 r. wyniosła 4,2669.  

 

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w złotych przez kurs wymiany. 

Wyszczególnienie 
Średni kurs EUR/PLN na dzień 

bilansowy (31 grudnia) 

Średnia arytmetyczna kursów 
średnich EUR/PLN z ostatniego 

dnia każdego miesiąca roku 
obrotowego 

2019 4,2585 4,3017 

2018 4,3000 4,2669 

Źródło: NBP 
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Wybrane pozycje bilansu Emitenta 

Wyszczególnienie 
Stan na dzień 
31.12.2019 r. 

Stan na dzień 
31.12.2018 r. 

Stan na dzień 
31.12.2019 r. 

Stan na dzień 
31.12.2018 r. 

 PLN PLN EUR EUR 

Kapitał własny 1.394.323,18 858.235,66 327.421,20 199.589,69 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należność krótkoterminowe 58.716,69 62.605,43 13.788,12 14.559,40 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

83.661,52 427.572,25 19.645,77 99.435,41 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 13.083,84 560.306,12 3.072,41 130.303,75 

Źródło: Emitent 

 

 

Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Emitenta 

Wyszczególnienie 
Za okres 

od 01.01.2019 r. 
do 31.12.2019 r. 

Za okres 
od 01.01.2018 r. 
do 31.12.2018 r. 

Za okres 
od 01.01.2019 r. 
do 31.12.2019 r. 

Za okres 
od 01.01.2018 r. 
do 31.12.2018 r. 

 PLN PLN EUR EUR 

Przychody netto ze sprzedaży 757.693,65 1.082.225,86 176.135,8 253.632,8 

Amortyzacja 13.304,44 12.074,38 3.092,791 2.829,778 

Zysk/strata na sprzedaży -271.370,14 92.648,04 -63.083,5 21.713,2 

Zysk/strata na działalności 
operacyjnej 

-261.851,91 91.190,07 -60.870,9 21.371,5 

Zysk/strata brutto -259.298,39 81.926,51 -60.277,3 19.200,48 

Zysk/strata netto -252.254,39 74.386,51 -58.639,8 17.433,38 

Źródło: Emitent 

 

 

Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych Emitenta 

Wyszczególnienie 
Za okres 

od 01.01.2019 r. 
do 31.12.2019 r. 

Za okres 
od 01.01.2018 r. 
do 31.12.2018 r. 

Za okres 
od 01.01.2019 r. 
do 31.12.2019 r. 

Za okres 
od 01.01.2018 r. 
do 31.12.2018 r. 

 PLN PLN EUR EUR 

Przepływy pieniężne 
z działalności operacyjnej 

-1.114.992,61 155.327,38 -259.198,13          36.402,86  

Przepływy pieniężne 
z działalności inwestycyjnej 

-17.260,03 240.987,23 -4.012,37          56.478,29  

Przepływy pieniężne 
z działalności finansowej 

788.341,91 0,00       183.262,88                         0,00   

Przepływy pieniężne netto razem -343.910,73 396.314,61 -79.947,63          92.881,16  

Źródło: Emitent 
 

 



  
 

 

 
7 | S t r o n a  

 

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2019 

4. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RED DEV STUDIO S.A. 
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5. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

 

W 2019 r. Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 

795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na 

NewConnect”, zmienionym Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.  

 

W dniu 11 marca 2019 r. Spółka opublikowała oświadczenie w przedmiocie przestrzegania zasad ładu 

korporacyjnego zawartych w ww. dokumencie w zakresie wskazanym poniżej.  

 

LP. ZASADA 
TAK/NIE/NIE 

DOTYCZY 
KOMENTARZ 

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. 

TAK 
Z wyłączeniem 

transmisji obrad 
walnego 

zgromadzenia z 
wykorzystaniem 

sieci Internet, 
rejestracji 

przebiegu obrad i 
upublicznienia go 

na stronie 
internetowej 

 

 
Emitent stosuje 

niniejszą zasadę z 
wyłączeniem transmisji 

obrad walnego 
zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci 
Internet, rejestrowania 

przebiegu obrad i 
upubliczniania go na 
stronie internetowej. 

W ocenie Zarządu 
Emitenta koszty 

związane z techniczną 
obsługą transmisji oraz 

rejestracji przebiegu 
obrad walnego 

zgromadzenia są 
niewspółmierne do 

potencjalnych korzyści. 
 

2. 

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

TAK  

3. 

3.1 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową i zamieszcza na niej: 
podstawowe informacje o spółce i jej 
działalności (strona startowa) 

TAK  

3.2 
opis działalności emitenta ze wskazaniem 
rodzaju działalności, z której emitent 
uzyskuje najwięcej przychodów, 

TAK  

3.3 
opis rynku, na którym działa emitent, 
wraz z określeniem pozycji emitenta na 
tym rynku, 

TAK  

3.4 
życiorysy zawodowe członków organów 
spółki, 

TAK  

3.5 

powzięte przez zarząd, na podstawie 
oświadczenia członka rady nadzorczej, 
informacje o powiązaniach członka rady 
nadzorczej z akcjonariuszem 

TAK  
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dysponującym akcjami reprezentującymi 
nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu spółki, 

3.6 dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

3.7 zarys planów strategicznych spółki, TAK  

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 takie publikuje), 

TAK, 
przy czym aktualnie 
Spółka nie zamierza 
sporządzać prognoz 

finansowych. W 
przypadku gdyby 

Spółka zdecydowała 
się sporządzić i 
opublikować 

prognozy finansowe, 
opinia publiczna 

zostanie 
poinformowana 

przez Spółkę zgodnie 
z obowiązującymi 

przepisami. 

 

3.9 
strukturę akcjonariatu emitenta, ze 
wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz 
akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 

TAK  

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

TAK  

3.11 (skreślony) -  

3.12 
opublikowane raporty bieżące i 
okresowe, 

TAK  

3.13 

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

TAK  

3.14 

informacje na temat zdarzeń 
korporacyjnych, takich jak wypłata 
dywidendy, oraz innych zdarzeń 
skutkujących nabyciem lub ograniczeniem 
praw po stronie akcjonariusza, 

TAK  

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, 

TAK  

3.17 

informację na temat powodów odwołania 
walnego zgromadzenia, zmiany terminu 
lub porządku obrad wraz z 
uzasadnieniem, 

TAK  
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3.18 
informację o przerwie w obradach 
walnego zgromadzenia i powodach 
zarządzenia przerwy, 

TAK  

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, 

TAK  

3.20 
Informację na temat podmiotu, który 
pełni funkcję animatora akcji emitenta, 

TAK  

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

TAK  

3.22 (skreślony) -  

Informacje zawarte na stronie internetowej 
powinny być zamieszczane w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. 
Emitent powinien dokonywać 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.  
 

TAK  

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. 

TAK 

Emitent prowadzi 
korporacyjną stronę 

internetową 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. 

NIE 

Spółka prowadzi własną 
stronę internetową z 

wydzieloną sekcją relacji 
inwestorskich. W opinii 
Spółki takie rozwiązanie 

pozwala w lepszym 
stopniu realizować 

komunikację z 
inwestorami 

indywidualnymi ze 
względu na większe 

możliwości 
indywidualizacji 
zamieszczonych 

informacji. Nadto 
zaznacza się, iż oficjalne 

komunikaty giełdowe 
przekazywane przez 

Spółkę są transmitowane 
do informacyjnych 

serwisów giełdowych za 
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pośrednictwem 
oficjalnych agencji 

informacyjnych. 

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. 

TAK  

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. 

TAK  

8. 

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

TAK  

9. 
 

9.1 

Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 
informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń wszystkich członków 
zarządu i rady nadzorczej, 

TAK  

9.2 

informację na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy 
otrzymywanego od emitenta z tytułu 
świadczenia wobec emitenta usług w 
każdym zakresie. 

NIE 

Ze względu na 
konieczność zachowania 

tajemnicy handlowej i 
poufności zawartej 

umowy, Emitent nie 
będzie stosował 

powyższej praktyki w 
sposób ciągły. 

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. 

TAK  

11. 

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

NIE 

Z uwagi na fakt, iż koszty 
związane ze spotkaniami 

są niewspółmierne do 
potencjalnych korzyści 

takiego działania, Spółka 
nie zamierza w 

najbliższym czasie 
wprowadzić zasady 

organizowania 
publicznych spotkań i nie 

będzie stosowała 
przedmiotowej Dobrej 

Praktyki 
 

12. 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 
emisji akcji z prawem poboru powinna 
precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej 
ustalenia lub zobowiązać organ do tego 

TAK  
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upoważniony do ustalenia jej przed dniem 
ustalenia prawa poboru, w terminie 
umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej 

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. 

TAK  

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 
par.3 Ksh, 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 
par. 3 Ksh. 

TAK  

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. 

TAK  

15. 

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

TAK  

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 

NIE 

W opinii Zarządu 
Emitenta, w okresach 

miesięcznych 
wystarczające jest 

należyte wypełnianie 
przez Spółkę obowiązków 

informacyjnych. Spółka 
publikuje raporty 

kwartalne zawierające 
informacje pozwalające 

ocenić bieżącą działalność 
Emitenta. 
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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. 

16a. 

W przypadku naruszenia przez emitenta 
obowiązku informacyjnego określonego w 
Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO emitent 
powinien niezwłocznie opublikować, w trybie 
właściwym dla przekazywania raportów 
bieżących na rynku NewConnect, informację 
wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

TAK  

17. (skreślony) -  

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

 

1) Sprawozdanie Finansowe 

Załącznik nr 1 -„Sprawozdanie finansowe Red Dev Studio S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019 

r. do 31.12.2019 r.” 

 

2) Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki 

Załącznik nr 2 –„Sprawozdanie Zarządu z działalności Red Dev Studio S.A. za rok obrotowy od 

01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” 

 

3) Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego 

Załącznik nr 3–„Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania 

finansowego Red Dev Studio S.A. rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” 


