
Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:09] 

Dzień Dobry, 

 

AdiCoin, [29.12.2021 11:10] 

Witam 

 

Marcel (Harp), [29.12.2021 11:10] 

Witam 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:10] 

Uszanowanie 

 

Jakub, [29.12.2021 11:10] 

Dzień Dobry 

 

Kris, [29.12.2021 11:10] 

Dzień dobry 

 

Kuba, [29.12.2021 11:10] 

Witam 

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:10] 

Witamy nurków       

 

F, [29.12.2021 11:11] 

Dzien dobry 

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:12] 

NGG chyba kończy działalność i insiderzy się wysypali       

 

Paweł, [29.12.2021 11:13] 



Dzień dobry, zmęczenie materiału pod koniec roku, ale kurs akcji naprawdę niepokojący 

 

Marcel (Harp), [29.12.2021 11:13] 

Poczekajmy może z komentarzami :) i poznajmy fakty. 

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:14] 

Kurs oddaje fakty nie słowa        

 

Marcin, [29.12.2021 11:15] 

:( 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:15] 

@MrQuebe co ty taki defetysta. Stara zasada giełdy mówi, że kurs akcji podąża do ceny emisji... Ale 

fakt nie spodziewałem się takiego zjazdu. 

 

Kuba, [29.12.2021 11:15] 

GPW to nie kasyno 

 

Mateusz, [29.12.2021 11:15] 

Witam, to był ciężki rok dla gamedevu, czekamy zatem na plany spółki na 2022 

 

Marcin, [29.12.2021 11:16] 

Z tych czatow nic nie wynika 

 

Marcin, [29.12.2021 11:16] 

Było ich już z 5? 

 

Marcin, [29.12.2021 11:16] 

Nic nowego, nic ciekawego 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:16] 



do czatu jeszcze 50 minut :) 

 

Marcel (Harp), [29.12.2021 11:17] 

   

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:17] 

Before party proszę nie zwracać uwagi       

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:17] 

[In reply to Marcin] 

zależy od pytań :P czat jak każde narzędzie może pomóc albo nie. 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:17] 

Jaka forma czatu tym razem będzie? 

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:18] 

Teraz ta emisja powinna wejść uuu było by ciekawie       

 

Paweł, [29.12.2021 11:18] 

Ja wierzę w spółkę, tylko kurs akcji mnie martwi. Tylko tyle, także cierpliwie czekam - na czat i na 

odbicie      

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:19] 

No mnie raporty martwią bardziej niż kurs 

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:20] 

Zaraz nie będzie czym płacić programistom      

 

F, [29.12.2021 11:20] 

Dostana wynagrodzenie w akcjach :D 

 



Mateusz, [29.12.2021 11:22] 

Chciałbym dodać jeszcze jedno pytanie dot. Resplitu akcji, czy jest planowane 

 

Marcin, [29.12.2021 11:22] 

Jak długo jeszcze zamierzacie portowac te żałosne platformówki? 

 

Marcin, [29.12.2021 11:23] 

Nikt nie chce w to gówno grać 

 

Marek, [29.12.2021 11:23] 

Czy w przyszłym roku wejdzie seria F ta duża do obrotu? 

 

Marcin, [29.12.2021 11:23] 

Chyba będę musiał wyjść, bo za bardzo mnie denerwuje ta spółka 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:24] 

Widać, że coraz ostrzej się tutaj robi. 

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:24] 

Teraz to każdy by chciał wyjść        

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:24] 

Tylko nie ma jak bo gruba warstwa lodu nad nami 

 

Marcin, [29.12.2021 11:25] 

:( 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:25] 

[In reply to Kamil Quebe] 

to dobra uwaga - w IT jest bańka i wynagrodzenia szaleją 

 



AdiCoin, [29.12.2021 11:25] 

Posiadam akcje spółki od 2 lat, ale na czacie jestem pierwszy raz. mam pytanie, na czatach zawsze 

jest taki poziom kultury? trollowisko z bankiera? 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:26] 

@adicoin777 nie, to pierwszy raz 

 

F, [29.12.2021 11:26] 

[In reply to AdiCoin] 

Pierwszy. Nerwy puszczaja 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:26] 

[In reply to Marek] 

dokument jest gotowy - nie będzie to łatwe ale składamy i czekamy na pytania. Ale najpierw idą pp i 

waranty 

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:26] 

Spokojnie mam żonę programistkę nie wydaje mi się że to jest bańka w UK już płaca 2razy tyle co 

zarabia teraz       

 

AdiCoin, [29.12.2021 11:26] 

cześć Pawelpablo z tej strony cola87 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:26] 

[In reply to AdiCoin] 

wcześniej nie było problemu, może za wcześnie odblokowałem czat ;) 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:27] 

[In reply to Alek Sierżęga] 

Najwidoczniej 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:27] 



[In reply to AdiCoin] 

Siema kolego dawno nie gadaliśmy. 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:27] 

[In reply to Kamil Quebe] 

bańka idzie nie tylko po naszym rynku. Propozycje dla juniorów po 8-10k na rękę się zdarzają. A to 

absurd 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:28] 

od znajomej z korpo wyciągają ludzi do pracy zdalnej np. ze Szwajcarii - nie da się ich ofert przebić 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:28] 

[In reply to Alek Sierżęga] 

Siedzę w branży i to co się wyrabia to jakieś nieporozumienie. 15 lat doświadczenia a junior wpada i 

chce cebuliony bo tak słyszał, że dostanie. 

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:29] 

Adi nie trolowisko zawsze było kulturalnie a odrobina pieprzu nie zaszkodzi czasami, Alek jakaś 

masakra 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:29] 

[In reply to Alek Sierżęga] 

Nie ma szans. Tym bardziej że robota zdalna. W pl zatrudnia się zdalnie już z armenii ludzi... 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:29] 

[In reply to Pawelpablo] 

gorzej, że to się rozlewa też po innych kompetencjach. Ostatnio junior do marketingu chciał dostać 7k 

netto.... 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:30] 

[In reply to Marcin] 

zarabiają :) 



 

F, [29.12.2021 11:30] 

[In reply to Alek Sierżęga] 

      

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:31] 

Ciekawy jestem jak rynek będzie wyglądał  w przyszłym roku jak "nowy wał" wejdzie... Woda sodowa 

w ogóle uderzy, a jak przyjdą po inflacyjne bo tak słyszeli, że można... 

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:32] 

A inflacja pzed nami jak walnie tylko na 10% to powinnismy się cieszyć 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:33] 

[In reply to Alek Sierżęga] 

Tutaj jest moje pytanie jak z zasobami i priorytetami. To, że zarabiają i się sprzedają to jedno ale czy 

są w stanie utrzymać na tyle spółkę, żeby robić swoje projekty. Core business coś siadł w 2021 więc 

jakie plany na poprawę sytuacji. 

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:37] 

Alek pomyślcie o mobilnych online grach ekonomiczne strategiczne bylebładne tam ludzie ładują 

„cebuliony” na boostery i pakiety jak nie macie pomysłów podam wam 5 z rękawa ostatnio słyszałem 

Chińczyk wydał 80k dolarów na jednym z ich serwerów 

 

Marek, [29.12.2021 11:37] 

[In reply to Alek Sierżęga] 

Dzięki bo mam tą serię F 

 

Marcin, [29.12.2021 11:38] 

Kuźwa 

 

Marcin, [29.12.2021 11:38] 

Znowu dodruk? 

 



Pawelpablo, [29.12.2021 11:38] 

[In reply to Kamil Quebe] 

Chyba nie wiesz jaka to konkurencja. 

 

Marcin, [29.12.2021 11:39] 

Ile mln wejdzie? 

 

Marcin, [29.12.2021 11:39] 

Akcji do obiegu? 

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:39] 

Aj przestań dobra gra się obroni 

 

Marek, [29.12.2021 11:39] 

Chłopie...poczytaj jaka to seria... boże nie dziwię się że tu taki kurs... 

 

Marcin, [29.12.2021 11:39] 

Zaraz mnie tutaj szlak trafi 

 

Marcin, [29.12.2021 11:39] 

Nie chcę poświęcać ani minuty dłużej na 

 

Marcin, [29.12.2021 11:39] 

Czytanie tych espi 

 

Marcin, [29.12.2021 11:39] 

Tej spółki 

 

Marcin, [29.12.2021 11:39] 

Bo mnie krew zalewa 

 



Marek, [29.12.2021 11:40] 

To seria F która była Jeszcze przed G...nie dziwię się że na giełdzie na każde 10 osób zarabiaja 2... 

 

Marcin, [29.12.2021 11:40] 

Pieprzysz głupoty 

 

Marcin, [29.12.2021 11:40] 

Jak na razie jestem 20k na plusie 

 

Marcin, [29.12.2021 11:40] 

Więc nie wiem o czym mówsz 

 

Marek, [29.12.2021 11:41] 

Widać że jestes z patrologii nie będę się zniżał do takiego poziomu jaki u ciebie jest w domu 

 

Marcin, [29.12.2021 11:41] 

Za to ty widzę świeżak 

 

Marcin, [29.12.2021 11:41] 

Tyłek jeszcze nie wyrobiony 

 

Marcin, [29.12.2021 11:41] 

Xd 

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:41] 

Stop już zadaleko panowie 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:41] 

Panowie ja rozumiem emocje ale powagi trochę 

 

Marek, [29.12.2021 11:45] 



Panie Prezesie Aleksandrze... współczuję takiego akcjonariatu...dzieciaki mają to po 2-10 tys...i 

lament i płacz... 

Oczywiście chcą być milionerami      

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:46] 

[In reply to Pawelpablo] 

dlatego już bardzo mało małych projektów podpisujemy. Ale tu jest pewna ciekawostka. Obstawiamy 

w firmie które projekty jak pójdą. I czasami te nisko oceniane idą bardzo dobrze... mieliśmy kilka 

takich przypadków. 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:46] 

[In reply to Marek] 

każdy chce! Ja też :) 

 

Marek, [29.12.2021 11:48] 

[In reply to Alek Sierżęga] 

Zawsze jest tak... najwięcej roszczeniowi są ci co mają akcji za parę złotych....no cóż...taka jest Polska 

giełda 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:49] 

[In reply to Pawelpablo] 

to kwestia wiedzy i inwestycji - jeśli powiemy, że rynek PC jest jak oblężenie Moskwy przez armię 

niemiecką, to mobile walczy w okopach wokół Ypres. Setki tysięcy trupów, zero postępu. 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:49] 

[In reply to Marek] 

Nie ma co oceniać. Nie ważne czy masz 100 PLN czy 100k kdziea wrzucone to twoja kasa ciężko 

zarobiona, którą inwestujesz. Choć fakt mogłoby być milej jak na poprzednich czatach. 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:49] 

[In reply to Alek Sierżęga] 

to nawet nie jest inna liga, to inna gra 

 



Pawelpablo, [29.12.2021 11:50] 

[In reply to Alek Sierżęga] 

Zgadzam się. Robiłem dużo mobilnych projektów 

 

Marek, [29.12.2021 11:50] 

[In reply to Pawelpablo] 

Jak idzie do góry kurs to ich zasluga...jak jest bessa na gamingu i leci...to wina Prezesa Aleksandra      

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:50] 

[In reply to Pawelpablo] 

Współpracowałem w sensie przy nich 

 

Mateusz, [29.12.2021 11:50] 

Mam jeszcze jedno pytanie, czy p. Prezes nie uważa że z gamedevem będzie słabo póki większą 

spółka CDP, Techland, Playway nie wyszkoczy dużym projektem i nie przyciągnie znowu 

inwestorówdo tej branży. Chyba że NGG ma jakiegoś asa w rękawie 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:51] 

[In reply to Kamil Quebe] 

mechanikę znam, ale tu się inwestuje w sposób ciągły aby się utrzymać na powierzchni. To zabawa 

dla dużych już teraz. 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:51] 

[In reply to Alek Sierżęga] 

Dokładnie. Za duże ryzyko. 

 

Jakub, [29.12.2021 11:51] 

To NGG nie jest duże?       

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:52] 

[In reply to Mateusz] 



pracujemy nad swoimi projektami oczko wyżej (AA indie). Nie patrzymy na duże spółki, ale widać 

odwrót od gamedevu 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:52] 

i trochę go rozumiem, bo mamy na rynku teraz za mało zdrowego rozsądku 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:09] 

Dzień Dobry, 

 

AdiCoin, [29.12.2021 11:10] 

Witam 

 

Marcel (Harp), [29.12.2021 11:10] 

Witam 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:10] 

Uszanowanie 

 

Jakub, [29.12.2021 11:10] 

Dzień Dobry 

 

Kris, [29.12.2021 11:10] 

Dzień dobry 

 

Kuba, [29.12.2021 11:10] 

Witam 

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:10] 

Witamy nurków       

 

F, [29.12.2021 11:11] 



Dzien dobry 

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:12] 

NGG chyba kończy działalność i insiderzy się wysypali       

 

Paweł, [29.12.2021 11:13] 

Dzień dobry, zmęczenie materiału pod koniec roku, ale kurs akcji naprawdę niepokojący 

 

Marcel (Harp), [29.12.2021 11:13] 

Poczekajmy może z komentarzami :) i poznajmy fakty. 

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:14] 

Kurs oddaje fakty nie słowa        

 

Marcin, [29.12.2021 11:15] 

:( 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:15] 

@MrQuebe co ty taki defetysta. Stara zasada giełdy mówi, że kurs akcji podąża do ceny emisji... Ale 

fakt nie spodziewałem się takiego zjazdu. 

 

Kuba, [29.12.2021 11:15] 

GPW to nie kasyno 

 

Mateusz, [29.12.2021 11:15] 

Witam, to był ciężki rok dla gamedevu, czekamy zatem na plany spółki na 2022 

 

Marcin, [29.12.2021 11:16] 

Z tych czatow nic nie wynika 

 

Marcin, [29.12.2021 11:16] 



Było ich już z 5? 

 

Marcin, [29.12.2021 11:16] 

Nic nowego, nic ciekawego 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:16] 

do czatu jeszcze 50 minut :) 

 

Marcel (Harp), [29.12.2021 11:17] 

   

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:17] 

Before party proszę nie zwracać uwagi       

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:17] 

[In reply to Marcin] 

zależy od pytań :P czat jak każde narzędzie może pomóc albo nie. 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:17] 

Jaka forma czatu tym razem będzie? 

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:18] 

Teraz ta emisja powinna wejść uuu było by ciekawie       

 

Paweł, [29.12.2021 11:18] 

Ja wierzę w spółkę, tylko kurs akcji mnie martwi. Tylko tyle, także cierpliwie czekam - na czat i na 

odbicie      

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:19] 

No mnie raporty martwią bardziej niż kurs 

 



Kamil Quebe, [29.12.2021 11:20] 

Zaraz nie będzie czym płacić programistom      

 

F, [29.12.2021 11:20] 

Dostana wynagrodzenie w akcjach :D 

 

Mateusz, [29.12.2021 11:22] 

Chciałbym dodać jeszcze jedno pytanie dot. Resplitu akcji, czy jest planowane 

 

Marcin, [29.12.2021 11:22] 

Jak długo jeszcze zamierzacie portowac te żałosne platformówki? 

 

Marcin, [29.12.2021 11:23] 

Nikt nie chce w to gówno grać 

 

Marek, [29.12.2021 11:23] 

Czy w przyszłym roku wejdzie seria F ta duża do obrotu? 

 

Marcin, [29.12.2021 11:23] 

Chyba będę musiał wyjść, bo za bardzo mnie denerwuje ta spółka 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:24] 

Widać, że coraz ostrzej się tutaj robi. 

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:24] 

Teraz to każdy by chciał wyjść        

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:24] 

Tylko nie ma jak bo gruba warstwa lodu nad nami 

 

Marcin, [29.12.2021 11:25] 



:( 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:25] 

[In reply to Kamil Quebe] 

to dobra uwaga - w IT jest bańka i wynagrodzenia szaleją 

 

AdiCoin, [29.12.2021 11:25] 

Posiadam akcje spółki od 2 lat, ale na czacie jestem pierwszy raz. mam pytanie, na czatach zawsze 

jest taki poziom kultury? trollowisko z bankiera? 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:26] 

@adicoin777 nie, to pierwszy raz 

 

F, [29.12.2021 11:26] 

[In reply to AdiCoin] 

Pierwszy. Nerwy puszczaja 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:26] 

[In reply to Marek] 

dokument jest gotowy - nie będzie to łatwe ale składamy i czekamy na pytania. Ale najpierw idą pp i 

waranty 

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:26] 

Spokojnie mam żonę programistkę nie wydaje mi się że to jest bańka w UK już płaca 2razy tyle co 

zarabia teraz       

 

AdiCoin, [29.12.2021 11:26] 

cześć Pawelpablo z tej strony cola87 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:26] 

[In reply to AdiCoin] 

wcześniej nie było problemu, może za wcześnie odblokowałem czat ;) 



 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:27] 

[In reply to Alek Sierżęga] 

Najwidoczniej 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:27] 

[In reply to AdiCoin] 

Siema kolego dawno nie gadaliśmy. 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:27] 

[In reply to Kamil Quebe] 

bańka idzie nie tylko po naszym rynku. Propozycje dla juniorów po 8-10k na rękę się zdarzają. A to 

absurd 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:28] 

od znajomej z korpo wyciągają ludzi do pracy zdalnej np. ze Szwajcarii - nie da się ich ofert przebić 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:28] 

[In reply to Alek Sierżęga] 

Siedzę w branży i to co się wyrabia to jakieś nieporozumienie. 15 lat doświadczenia a junior wpada i 

chce cebuliony bo tak słyszał, że dostanie. 

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:29] 

Adi nie trolowisko zawsze było kulturalnie a odrobina pieprzu nie zaszkodzi czasami, Alek jakaś 

masakra 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:29] 

[In reply to Alek Sierżęga] 

Nie ma szans. Tym bardziej że robota zdalna. W pl zatrudnia się zdalnie już z armenii ludzi... 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:29] 

[In reply to Pawelpablo] 



gorzej, że to się rozlewa też po innych kompetencjach. Ostatnio junior do marketingu chciał dostać 7k 

netto.... 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:30] 

[In reply to Marcin] 

zarabiają :) 

 

F, [29.12.2021 11:30] 

[In reply to Alek Sierżęga] 

      

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:31] 

Ciekawy jestem jak rynek będzie wyglądał  w przyszłym roku jak "nowy wał" wejdzie... Woda sodowa 

w ogóle uderzy, a jak przyjdą po inflacyjne bo tak słyszeli, że można... 

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:32] 

A inflacja pzed nami jak walnie tylko na 10% to powinnismy się cieszyć 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:33] 

[In reply to Alek Sierżęga] 

Tutaj jest moje pytanie jak z zasobami i priorytetami. To, że zarabiają i się sprzedają to jedno ale czy 

są w stanie utrzymać na tyle spółkę, żeby robić swoje projekty. Core business coś siadł w 2021 więc 

jakie plany na poprawę sytuacji. 

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:37] 

Alek pomyślcie o mobilnych online grach ekonomiczne strategiczne bylebładne tam ludzie ładują 

„cebuliony” na boostery i pakiety jak nie macie pomysłów podam wam 5 z rękawa ostatnio słyszałem 

Chińczyk wydał 80k dolarów na jednym z ich serwerów 

 

Marek, [29.12.2021 11:37] 

[In reply to Alek Sierżęga] 

Dzięki bo mam tą serię F 

 



Marcin, [29.12.2021 11:38] 

Kuźwa 

 

Marcin, [29.12.2021 11:38] 

Znowu dodruk? 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:38] 

[In reply to Kamil Quebe] 

Chyba nie wiesz jaka to konkurencja. 

 

Marcin, [29.12.2021 11:39] 

Ile mln wejdzie? 

 

Marcin, [29.12.2021 11:39] 

Akcji do obiegu? 

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:39] 

Aj przestań dobra gra się obroni 

 

Marek, [29.12.2021 11:39] 

Chłopie...poczytaj jaka to seria... boże nie dziwię się że tu taki kurs... 

 

Marcin, [29.12.2021 11:39] 

Zaraz mnie tutaj szlak trafi 

 

Marcin, [29.12.2021 11:39] 

Nie chcę poświęcać ani minuty dłużej na 

 

Marcin, [29.12.2021 11:39] 

Czytanie tych espi 

 



Marcin, [29.12.2021 11:39] 

Tej spółki 

 

Marcin, [29.12.2021 11:39] 

Bo mnie krew zalewa 

 

Marek, [29.12.2021 11:40] 

To seria F która była Jeszcze przed G...nie dziwię się że na giełdzie na każde 10 osób zarabiaja 2... 

 

Marcin, [29.12.2021 11:40] 

Pieprzysz głupoty 

 

Marcin, [29.12.2021 11:40] 

Jak na razie jestem 20k na plusie 

 

Marcin, [29.12.2021 11:40] 

Więc nie wiem o czym mówsz 

 

Marek, [29.12.2021 11:41] 

Widać że jestes z patrologii nie będę się zniżał do takiego poziomu jaki u ciebie jest w domu 

 

Marcin, [29.12.2021 11:41] 

Za to ty widzę świeżak 

 

Marcin, [29.12.2021 11:41] 

Tyłek jeszcze nie wyrobiony 

 

Marcin, [29.12.2021 11:41] 

Xd 

 

Kamil Quebe, [29.12.2021 11:41] 



Stop już zadaleko panowie 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:41] 

Panowie ja rozumiem emocje ale powagi trochę 

 

Marek, [29.12.2021 11:45] 

Panie Prezesie Aleksandrze... współczuję takiego akcjonariatu...dzieciaki mają to po 2-10 tys...i 

lament i płacz... 

Oczywiście chcą być milionerami      

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:46] 

[In reply to Pawelpablo] 

dlatego już bardzo mało małych projektów podpisujemy. Ale tu jest pewna ciekawostka. Obstawiamy 

w firmie które projekty jak pójdą. I czasami te nisko oceniane idą bardzo dobrze... mieliśmy kilka 

takich przypadków. 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:46] 

[In reply to Marek] 

każdy chce! Ja też :) 

 

Marek, [29.12.2021 11:48] 

[In reply to Alek Sierżęga] 

Zawsze jest tak... najwięcej roszczeniowi są ci co mają akcji za parę złotych....no cóż...taka jest Polska 

giełda 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:49] 

[In reply to Pawelpablo] 

to kwestia wiedzy i inwestycji - jeśli powiemy, że rynek PC jest jak oblężenie Moskwy przez armię 

niemiecką, to mobile walczy w okopach wokół Ypres. Setki tysięcy trupów, zero postępu. 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:49] 

[In reply to Marek] 



Nie ma co oceniać. Nie ważne czy masz 100 PLN czy 100k kdziea wrzucone to twoja kasa ciężko 

zarobiona, którą inwestujesz. Choć fakt mogłoby być milej jak na poprzednich czatach. 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:49] 

[In reply to Alek Sierżęga] 

to nawet nie jest inna liga, to inna gra 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:50] 

[In reply to Alek Sierżęga] 

Zgadzam się. Robiłem dużo mobilnych projektów 

 

Marek, [29.12.2021 11:50] 

[In reply to Pawelpablo] 

Jak idzie do góry kurs to ich zasluga...jak jest bessa na gamingu i leci...to wina Prezesa Aleksandra      

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:50] 

[In reply to Pawelpablo] 

Współpracowałem w sensie przy nich 

 

Mateusz, [29.12.2021 11:50] 

Mam jeszcze jedno pytanie, czy p. Prezes nie uważa że z gamedevem będzie słabo póki większą 

spółka CDP, Techland, Playway nie wyszkoczy dużym projektem i nie przyciągnie znowu 

inwestorówdo tej branży. Chyba że NGG ma jakiegoś asa w rękawie 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:51] 

[In reply to Kamil Quebe] 

mechanikę znam, ale tu się inwestuje w sposób ciągły aby się utrzymać na powierzchni. To zabawa 

dla dużych już teraz. 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:51] 

[In reply to Alek Sierżęga] 

Dokładnie. Za duże ryzyko. 



 

Jakub, [29.12.2021 11:51] 

To NGG nie jest duże?       

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:52] 

[In reply to Mateusz] 

pracujemy nad swoimi projektami oczko wyżej (AA indie). Nie patrzymy na duże spółki, ale widać 

odwrót od gamedevu 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:52] 

Alek Ale można pomyśleć o aplikacjach biznesowych lub webowych, druga gałąź dochodów. Branża 

nadal jest nienasycona 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:53] 

[In reply to Pawelpablo] 

kiedyś w tym siedziałem :) ale na razie nie ma takich planów 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:53] 

NFT raczej :) 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:53] 

[In reply to Alek Sierżęga] 

inwestuje się we wszystko jeśli pośrednik doradzi - a część rzeczy jest bardzo ryzykownych 

 

F, [29.12.2021 11:54] 

Macie specjaliste od blockchaina? 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:54] 

zawarliśmy porozumienie z Cave.io więc tak 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:54] 



od stycznia ruszamy ręka w rękę. To dobry układ bo My mamy część grową i wydawniczą, oni 

technologię 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:55] 

ściągnąć ludzi z rynku do blockchaina jest strasznie ciężko 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:55] 

A ja mam jeszcze jedno pytanko jak współpraca z red deer games i ich grupą kapitałowa? Zewrzecie 

szyki bardziej? 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:55] 

większość już dawno zakontraktowana w USD 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:55] 

[In reply to Pawelpablo] 

na razie promocję zrobiliśmy, ale jeśli się da to chętnie :) 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 11:56] 

[In reply to Alek Sierżęga] 

To by mogło zasięgi zwiększyć 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:56] 

ja zawsze jestem otwarty na współpracę, bo chodzi o dotarcie do graczy 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:56] 

zasięgi to nam akcje świąteczne podniosły i to że hej. 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:57] 

ponad 70k+ więcej subskrybentów na newsletterze, duże wzrosty na yt, fb i twitterze 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:57] 

kilkaset osób zgłosiło się po swoje packi NFT 



 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:58] 

pół firmy teraz leży i odpoczywa bo grudzień był bardzo absorbujący 

 

Marcel (Harp), [29.12.2021 11:59] 

Reklama robi swoje 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 11:59] 

tak, w grudniu albo Cię słychać albo siedzisz w kącie 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 12:00] 

[In reply to Alek Sierżęga] 

Pytanie jak to na sprzedaż wpłynie. Bo pod kreską póki co '21 przez inwestycje, a jak odpisy wejdą za 

lata ubiegłe oraz jeszcze pozostające zobowiązania... No oby 22 był lepszy dzięki temu. 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:00] 

[In reply to Pawelpablo] 

na sprzedaż bardzo dobrze już to wiemy :) odpisy nas ciągną i długi wrzucone w koszty 

 

jask, [29.12.2021 12:01] 

Dzień dobry 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:01] 

Proszę Państwa! oficjalnie otwieram czat inwestorski 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:01] 

który zaczęliśmy 50 minut temu nieoficjalnie, ale proszę się przescrolować przez wcześniejsze 

odpowiedzi 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:02] 

na start - lepszego 2022 roku, zdrowia, zdrowia, pociechy z rodziny, sukcesów i pieniędzy :) 

 



Marcel (Harp), [29.12.2021 12:02] 

Wzajemnie! 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:03] 

klasycznie zgodnie z nową świecką tradycją zebrałem pytania z bankiera (mailem nic do mnie nie 

doszło) i przygotowałem krótkie odpowiedzi. Jeśli coś rozwinąć proszę pisać. 

 

Krzysztof Fazi, [29.12.2021 12:03] 

wzajemnie Panie Prezesie 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:04] 

[In reply to Marcel (Harp)] 

:) 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:04] 

[In reply to Krzysztof Fazi] 

:) 

 

F, [29.12.2021 12:04] 

[In reply to Alek Sierżęga] 

Na przyszlosc, na jaki adres slac? 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:04] 

alek@nogravitygames.com 

 

F, [29.12.2021 12:04] 

   

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:04] 

ale contact@nogravitygames.com też działa :) 

 



Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:05] 

1. Kiedy pp wejdą do obrotu? Co blokuje ich rejestrację?  

Tu nie ma blokad, powinny wejść w 1 połowie roku. 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:05] 

dokładnej daty nie mam jak podać DI składa kancelaria 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:06] 

2. Co z funduszem Arionn w likwidacji, czy jeszcze wciąż posiada akcje NGG? 

 

Tak likwidator funduszu posiada akcje 

 

3. Czy Prezes planuje zwiększenie swojego udziału w spółce? 

 

Objąłem akcje z pp i na razie nie planuję zwiększania stanu posiadania 

 

4. Czy spółka planuje zakup akcji własnych? 

 

Na ten moment nie - raczej resplit 

 

5. Czy spółka planuje emisję akcji? 

 

nie 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:06] 

ad 2. to jest bardzo ciężki i dziwny temat - ale już jest z kim tam rozmawiać - jest postęp. 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:07] 

6. Kiedy możemy spodziewać się pierwszych produkcji bazujących na technologii blockchain? 

 



w styczniu zaczynamy przygotowania do produkcji, więc w 2 kwartale projekt będzie już znany a w 3-

4 kwartale będzie już oceniony potencjał. 

 

7. Kiedy pojawi się jakikolwiek zysk w spółce? 

 

Kiedy nasze inwestycje (Interactive Bards, Squibly) zaczną wypuszczać swoje produkcje. Pojawiające 

się przychody reinwestujemy, aby zwiększać skalę działania. 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:08] 

ad 7 i skończymy spłacać zobowiązania. Mówię oczywiście o jakimś sensownym zysku. 

 

F, [29.12.2021 12:09] 

A orientacyjny termi splat zobowiazan? 

 

F, [29.12.2021 12:09] 

Moze sie Pan pomylic o pol roku 

 

Marcel (Harp), [29.12.2021 12:09] 

To samo, z czego i kiedy spłata 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:09] 

spłata idzie z przychodów, dlatego nawet jeśli przychody są spore to wynik słaby 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:10] 

wiążącej deklaracji dać nie mogę, ale koniec przyszłego roku pewnie. Jest pewna charakterystyka 

sezonowa w sprzedaży gier z którą teraz walczymy. 

 

Jaroslaw Jendrysko, [29.12.2021 12:11] 

Podbijam pytanie - z niewielkich przychodów następuje albo spłata, albo dalsza inwestycja. Skoro 

mają Państwo milion pomysłów na rozwój, nie byłoby lepiej wziąć w banku kredyt? 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:11] 



[In reply to Jaroslaw Jendrysko] 

jest to jeden z pomysłów w trakcie realizacji 

 

Jaroslaw Jendrysko, [29.12.2021 12:11] 

Chyba są jeszcze fundusze dla przedsiębiorów, m.in. Startupy 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:11] 

co do miliona to bym nie przesadzał 

 

Marcel (Harp), [29.12.2021 12:11] 

"Kredyt" spłacać kredytem? 

 

AdiCoin, [29.12.2021 12:11] 

mam pytanie co do dopuszczenia akcji serii J do obrotu. czemu trawa to tyle czasu? W innych 

spółkach przeprowadzona emisja w lipcu, a we wrześniu akcje już były dopuszczone do obrotu. Skąd 

takie różnice czasowe? 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:12] 

jak rozumiem chodzi o inwestowanie nie spłacania 

 

Jaroslaw Jendrysko, [29.12.2021 12:12] 

tak, miałem na myśli kredyt pod unwestycje 

 

Marcel (Harp), [29.12.2021 12:12] 

   

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:12] 

[In reply to AdiCoin] 

chcieliśmy obie emisje dopuścić razem (pp i waranty) ale pojawiły się problemy z warantami 

 

Jaroslaw Jendrysko, [29.12.2021 12:12] 

inwestowanie przy obecnych przychodach ma sens, ale widzimy się w 2030 



 

Marcin, [29.12.2021 12:13] 

Jarek ma rację 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:13] 

[In reply to Jaroslaw Jendrysko] 

nie zawsze inwestycje muszą być duże aby wygenerować dobry przychód - taka branża. Oczywiście 

jeśli nie liczymy na farta aby zebrać miliony z zainwestowananych 50k.... 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:14] 

rosnące koszty pracy są teraz największym wyzwaniem 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:14] 

mamy bańkę 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:15] 

8. Jak sprzedają się gry na Xboxa? 

 

Poniżej oczekiwań, ale niedługo będą stanowić 10% przychodów.  

 

9.Czy będą nowe gry wydawane na Xboxa? Jakie i kiedy? 

 

Strike Force Kitty, Flippin Kaktus, Will You Snail, Sorcery i Primal Light. Harmonogramu nie 

publikujemy. 

 

10. Na jakim etapie jest gra Sorcery! i na kiedy planowana jest premiera? 

 

Q1 - gra jest już już po certyfikacji. 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:15] 

ad 10 - premiera na Switch 

 



Jaroslaw Jendrysko, [29.12.2021 12:17] 

Z mojej strony jeszcze jedno - ostatnie pytanie. W związku z bardzo słabym raportem za Q3 2021, 

proszę o szczerą odpowiedź - kiedy inwestorzy mogą spodziewać się raportu "godnego uwagi"? 

 

Jaroslaw Jendrysko, [29.12.2021 12:17] 

Powiedzmy z wykazaniem zysku na poziomie 0,5-1 mln zł 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:18] 

bardzo dobre pytanie 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:18] 

rozumiem, że kwartalnego? 

 

Jaroslaw Jendrysko, [29.12.2021 12:19] 

tak 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:20] 

na ten moment nie jestem w stanie tego ocenić. Mówimy o zysku. Najpierw trzeba spłacić 

zobowiązania, które jak wskazałem, raczej na koniec przyszłego roku będzie można całkiem 

wyczyścić. 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:20] 

Dużo zależy od premier. 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:21] 

11. Co z gra ( nie pamiętam tytułu) we współpracy z reddev? 

 

Lovecraft Tales…to musieliśmy zdjąć z harmonogramu. Nie dostaliśmy builda od dewelopera. 

12. Jakie są wyniki promocji w Ameryce?  

 

Bardzo dobre. Kombinacja trzech promocji dała bardzo dobre wyniki sprzedażowe i marketingowe. 

Udało nam się powiększyć bazę mailingową o kilkadziesiąt tysięcy adresów, sprzedać (nie liczę gier 

rozdawanych) znacznie więcej gier niż średnio i przetestować NFT. 



 

13. Jaki jest plan/ strategia firmy na rok 2022 i kiedy możemy spodziewać się pierwszego zysku. 

 

Rozwijamy dalej wydawanie gier na Switchu, dorzuciliśmy Xbox-a a zaraz dojdą tytuły na PS. 

Wkładamy dużo pracy w nasze studia i tworzymy własne gry co ma przynieść dobre efekty, ale 

najwcześniej pod koniec tego roku. Dodatkowo zaczynamy pracę nad jednym tytułem opartym na 

NFT. 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:24] 

14. Co z planem wydawniczym (jak aktualności w CFG), które p. Prezes obiecał po pierwszym 

spotkaniu inwestorskim (pół roku temu). 

 

Przestaliśmy publikować plany wydawnicze z rozmysłem i na razie nie planujemy do tego wracać.  

 

15. Na jakiej podstawie p. Prezes twierdził, że kapitalizacja spółki jest zaniżona 2-3 krotnie. 

 

Taka jest moja prywatna ocena. Kurs spółki obecnie jest znacznie niższy niż rok temu, kiedy grupa 

kapitałowa dopiero powstawała i planowała rozwój. Obecnie gaming na giełdzie w odwrocie, My 

poczyniliśmy znaczące inwestycje aby rozszerzyć działalność (Xbox, ps, nowe spółki produkcyjne) a 

kurs o połowę niższy… Ale tak jak zaznaczyłem jest to moja prywatna opinia.  

 

16. Do kiedy możemy się spodziewać, informacji, trailerów, gameplayu gier tworzonych przez spółki 

zależne i czy w ogóle trwają pracę (jeżeli tak to jakieś dowód) 

 

Zapraszamy na socjale Squibly Interactive! Co do gier Interactive Bards, to tutaj trzeba jeszcze 

poczekać. 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:28] 

17. No i oczywiście co z akcjami z pp. Wiem, że obecnie jest bardzo trudna sytuacja na rynku i dużo 

firm przekłada jak tylko może debiuty/ wprowadzanie akcji, ale czy trwają jakiekolwiek prace nad ich 

wprowadzeniem. 

 

Tak, pracujemy nad wprowadzeniem wszystkich emisji - sytuacja na rynku nie jest tutaj kluczowa - 

emisje powinny zostać wprowadzone. DI jest gotowy dla emisji warantowej i pp. 

 



18. Z jakiej decyzji podjętej w tym roku jest Pan najbardziej zadowolony?  

 

Chyba z nowego otwarcia w marketingu (akcje świąteczne i NFT)  i założenia nowych studiów 

produkcyjnych.  

 

19. Jaki wpływ ma pełnienie przez Pana funkcji prezesa w 2 spółkach na niezrealizowanie planów na 

2021?  

 

Na pewno większy niż bym chciał - Pełnienie funkcji członka zarządu w SWK zajęło dużo czasu i 

kosztowało dużo energii. Na szczęście to tylko trzy miesiące i już skończyły.  

 

20. W jaki sposób zachęciłby Pan inwestorów do kupienia akcji NGG? 

 

Kupujcie - tanio! Teraz jest naprawdę tanio. 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:30] 

21. W ramach podsumowania roku, jaką lekcję wynosi Pan na jego zakończenie jako Prezes NGG? 

 

Samemu z reguły oznacza dobrze, ale często za późno. Za dużo musiałem sam ogarniać i trochę 

rzeczy pouciekało bądź mogło zostać zrobione lepiej. Warto się trzymać prostych zasad i wierzyć 

ludziom.  

 

22. Proszę podać wysokość zobowiązań, kredytów, pożyczek, które firma musi jeszcze spłacić. 

 

Wszystko jest w raportach okresowych. Sukcesywnie spłacamy zobowiązania. 

 

23. W którym kwartale spółka poda w końcu jakieś sensowne wyniki? Czy będziemy tak bawili się 

jeszcze przez następne lata, a wiarygodność NGG będzie spadała? 

 

Kiedy baza przychodowa będzie odpowiednio duża. Możemy teraz zmniejszyć koszty i wychodzić na 

plus z wydawania gier, ale to nie będą duże zyski, więc nie ma to dużego sensu w mojej opinii. 

 

24. Dlaczego zarząd nie powiększa stanu posiadania akcji spółki?  

 



Zarząd jest jednoosobowy i zarząd objął dużo akcji z pp, które mu przysługiwały. 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:33] 

25. Na co zostały wydane pieniądze z ostatniej emisji akcji serii J? 

 

Inwestycje w spółki, spłacanie zobowiązań, rozbudowę działalności. 

 

26. Kiedy planują państwo wypracować zyski, czy 2022 ma szansę być pod tym względem lepszy od 

2021 r? 

 

Jesteśmy ciągle w fazie inwestycyjnej co kosztuje. NIe jestem w stanie podać kiedy zyski staną się 

znaczące. Prowadzimy na raz dużą ilość projektów  

 

27. Jakie działania planują Państwo podjąć, żeby następny rok był lepszy od 2021 ? 

 

Kontynuować podjęte działania w które zainwestowaliśmy. Nie planujemy żadnych rewolucji (poza 

grą NFT) 

 

28. Czy planowane są dalsze emisje akcji spółki ? 

nie 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:36] 

29. Dlaczego kapitalizacja i zyski nie wystrzeliły w drugiej połowie 2021, pomimo zapowiedzi 

członków zarządu ? Co było powodem, czy sytuacja w kolejnym półroczu może być lepsza ? Jeśli tak 

to jakie są przesłanki które powodują optymizm? Jeśli nie to co państwa zdaniem może być 

hamulcem poprawy wyników w pierwszej połowie 2022? 

 

Nieustannie hamują nas stare zobowiązania, efektem ubocznym emisji było znacznie większe 

ciśnienie na spłatę zobowiązań co uderzyło w wynik. Zwyczajowo najlepszy jest 4q każdego roku 

 

30. Czy planują Państwo zatrudnie, skutecznych managerów i dyrektorów którzy swoją wiedzą i 

doświadczeniem mogliby pomoc spółce w rozwoju ? 

 

właśnie od stycznia ściągnąłem osobę do pomocy. 



 

F, [29.12.2021 12:37] 

Ad 30       

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:37] 

[In reply to F] 

:) 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:37] 

następnie moje ulubione 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:38] 

31. Jak można być aż takim who yem żeby dla własnego zysku zwodzić i oszukiwać ludzi którzy 

powierzyli wam swoje ciężko zarobione pieniądze? 

 

MByczkowski, [29.12.2021 12:38] 

Hahaha 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:38] 

ale pytanie to pytanie 

 

F, [29.12.2021 12:38] 

      

 

MByczkowski, [29.12.2021 12:39] 

Nie lepiej dodać odpowiedz w oficjalnym raporcie żeby lepiej wyglądało? Skoro już takie pytanie 

poszło, może trzeba iść na całość ? 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:39] 

więc dla przypomnienia - jestem jednym z głównych akcjonariuszy, więc mój zysk jest w wartości 

spółki. Dlatego raczej się zarzut nie klei. 

 



Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:39] 

oj pytanie z bankiera :) 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:39] 

32. Jaki jest wynik kampanii crowdfundingowej? Na co zostaną wydane pieniądze ze zbiórki? 

 

na tworzenie gier - wynik to 700k zebrane.  

 

 

33. Co z akcjami funduszu w likwidacji? Czy przez ostatnie pół roku cokolwiek spółka ruszyła z 

tematem rozwiązania sytuacji czy biernie czeka? Poprzednie odpowiedzi jako, że nie wiecie z kim tam 

rozmawiać po takim czasie są już absurdalne. 

 

My nie jesteśmy podmiotem w sprawie. Nie mam pojęcia co niby mielibyśmy z tym zrobić. Ktoś ma 

akcje i tyle. To nie spółka rozwiązuje tę sytuację. 

 

34. Czy rozważanie wpuszczenie na pokład jakiegoś funduszu oraz czy są czynione w tym kierunku 

jakieś akcje? 

 

fundusze obserwują Spółkę, ale na razie to tyle. 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:41] 

ad 33 - to dla nas dość trudna sytuacja, która nam sporo utrudnia (np. przy prawie poboru był 

problem), ale jako spółka możemy tylko prosić o uregulowanie statusu akcji. 

 

Rafal, [29.12.2021 12:43] 

Ad.11 mógłby Pan rozwinąć ten temat z lovecraft Tales? Czy ta gra już upadła a współpraca z reddev 

została zerwana? 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:43] 

to musi poczekać do oficjalnych komunikatów 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:43] 



ale Reddev podawał daty premier swoich gier u nas w ESPI, My nie podawaliśmy 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:43] 

nie robiliśmy tego, gdyż gry się do tego nie nadają 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:44] 

wysłaliśmy oficjalne pisma, czekamy 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:44] 

35. Kto odpowiada za redakcje espi oraz raportów i dlaczego jest w nich tyle błędów? Wyglądają jak 

pisane przez gimnazjalistę, a nie spółkę notowaną na giełdzie chcącą pozyskać inwestorów. 

 

prawnicy i prezes :/ Posypuję głowę popiołem i postaram się bardziej. 

 

36. Jaki efekt przyniosło wprowadzenie kart NFT - rzeczowa odpowiedz poparta liczbami. 

 

Jak to z balonikiem próbnym - zbieramy info, ale ta akcja (pierwsza w historii spółki) jeszcze się nie 

zakończyła. 

 

37. Czy akcja ta była poprawnie przygotowana, czy rzuciliście się na to co "modne" (NFT)? 

 

To był balon próbny pod wieloma względami - poważne akcje wymagają przygotowań, szczególnie na 

nowym rynku. Więc ruszamy od stycznia. 

 

38. Czy pełnienie obowiązków prezesa w Schock'ach i godzenie tego z prezesurą NGG nie przerosło 

pana możliwości? Obie spółki marnieją w oczach. 

 

To zdecydowanie za dużo. Dlatego już nie siedzę w SWK. Moja delegacja się skończyła. 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:47] 

39. Czy rozważa Pan zatrudnienie managera z doświadczeniem, który wyciągnął by spólkę na prostą, 

a pan się ograniczył jedynie do nadzoru (vide casus Legii ;]) 

 



Piłka nożna? Ciekawe porównanie. To jest dość duży problem w branży, menedżerowie spoza 

sektora, nawet jeśli są z kreatywnych często sobie nie radzą z odmiennością tego biznesu. Dobrałem 

teraz osobę do pomocy od stycznia i będziemy walczyć wspólnie. 

 

40. Czy Okinawa osiągnęła zwrot kosztów? 

nie 

41. Czy rozważacie wprowadzenie mikropłatności w grach? 

nie 

42. Czy na dzisiaj, 29.12, spółką zarabia na tyle by pokrywać koszta działalnosci? 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 12:48] 

Czy CT2 się zwróciło? 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:50] 

jeszcze nie liczyliśmy, ale zarobiło sporo 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:50] 

choć mniej niż CT1 niestety 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:51] 

trochę się zdziwiliśmy, ale tytuły od tego deva ładnie zarabiają w długim okresie 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:52] 

Panowie i Panie - czy jeszcze jakieś pytania? 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 12:53] 

To poprosimy o espi jak się zwrócą jakieś gry - akcjonariat będzie spał spokojniej      

 

Pawelpablo, [29.12.2021 12:53] 

Jeszcze odpowiedź na 42 pytanie zostało? 

 

Mateusz, [29.12.2021 12:53] 



Nie widzę odp. na pytanie nr 42 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:53] 

tak 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 12:53] 

Czy spółka się sama z tego co wydaje utrzymuje 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:53] 

zarabia ile trzeba 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:53] 

i jeszcze zwraca długi 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:53] 

nie przekleiłem :/ 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 12:54] 

Kiedy walne? 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 12:54] 

Z chęcią się do was przejadę 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:54] 

zapraszamy 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:55] 

na razie nic nie ogłaszamy, na pewno będzie na zatwierdzenie wyników, ale to dopiero po raporcie 

 

MByczkowski, [29.12.2021 12:55] 

Czy możemy się umówić na następny czat w okolicy raportu ? 



 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:56] 

za kw1? 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:56] 

nie pamiętam czy będziemy q4 robić 

 

Pawelpablo, [29.12.2021 12:56] 

To może luty / marzec kolejny czat? 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:56] 

luty :) 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:57] 

dobrze - proszę Państwa - na dzisiaj starczy 

 

MByczkowski, [29.12.2021 12:57] 

To tak na koniec. Spółka ma się dobrze i idziemy w dobrym kierunku? Nie ma się czym martwić :)? 

 

Alek Sierżęga, [29.12.2021 12:58] 

idziemy :) jest dużo lepiej niż było 


