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Kraków, dnia 19 marzec 2021r. 

 
 
 

Sprawozdanie Zarządu  
z działalności spółki „DRAGO entertainment” S.A. za rok 2020. 

 
Zarząd Spółki w okresie sprawozdawczym był jednoosobowy, a funkcję prezesa 
jednoosobowego Zarządu pełniła Pani Joanna Tynor.  
Zarząd swoje obowiązki wykonywał na bieżąco. Zarząd w okresie sprawozdawczym 
zajmował się sprawami bieżącymi, niezbędnymi do kierowania i utrzymania Spółki.  
 
Z początkiem 2020 roku, zgodnie z założonymi planami i dzięki pozyskanym z końcem 
2019 roku środkom podczas kampanii Crowdfundingowej przeprowadzonej na platformie 
Smartfunds, Spółka rozpoczęła produkcję zapowiedzianych tytułów. O kolejności 
rozpoczęcia produkcji decydowało tempo budowania się wishlist, co przekładało się na 
stopień zainteresowania graczy danym tytułem. Zgodnie z tym założeniem pierwszym 
projektem rozpoczętym przez Spółkę był Gas Station Simulator.  
Wersja demo tego projektu, zaprezentowana w październiku 2020, podczas Zimowej 
Edycji Festiwalu Steam utwierdziła Spółkę o słuszności podjętej decyzji. Demo spotkało 
się z rewelacyjnym przyjęciem, wishlista w dalszym ciągu buduje się w bardzo 
zadawalającym tempie i niebawem spółka zaprezentuje Prolog tego tytułu. 
 
Kolejno rozpoczęte zostały prace nad tytułami Food Truck Simulator, Airport Contraband 
oraz na bieżąco kontynuowane były prace nad flagowym projektem spółki: Red Frost - 
grą z gatunku fps/survival. 
 
Wishlisty dwóch z zapowiedzianych wcześniej tytułów: Detective Simulator oraz 
Paparazzi Simulator nie wykazywały oczekiwanego zainteresowania graczy, dlatego też 
Spółka podjęła decyzję o zaprezentowaniu 2 kolejnych propozycji: Miners Hell oraz 
Winter Survival Simulator. 
 
Winter Survival Simulator od razu spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem rynku, czas 
produkcji tego tytułu jest zdecydowanie krótszy, ponieważ opiera się on o technologie już 
wypracowane do tytułu Red Frost. Oba projekty są ze sobą poniekąd powiązane, co 
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wpływa na zdecydowanie lepszą jakość każdego z nich, zarówno pod względem 
wizualnym jak i technologicznym, jak również wpływa na jego budżet.  
Do współpracy przy tym projekcie Spółka zaprosiła znanego podróżnika i zdobywcę obu 
biegunów Marka Kamińskiego, który pełni rolę konsultanta i wzbogaca projekt olbrzymią 
dawką wiedzy i doświadczenia. 
 
Z początkiem drugiego kwartału 2020roku zespół przeszedł na prace zdalną w związku z 
pandemią wirusa SARS-COV-2, natomiast nie przyczyniło się to do większych komplikacji 
i udało osiągnąć się zamierzone cele. Wśród nich między innymi przekształcenie w lipcu 
2020roku Spółki DRAGO entertainment sp. z o.o.  w spółkę akcyjną, co było kolejnym 
bardzo ważnym krokiem przybliżającym Spółkę do debiutu na rynku NewConnect. 
 
Trzeci kwartał działalności Spółki DRAGO entertainment upłynął na rozwoju wyżej 
wspomnianych projektów.  
 
We wrześniu odbyła się emisja akcji Spółki za pośrednictwem platformy Crowdconnect, 
przy współpracy z Domem Maklerskim INC. Spółka z sukcesem pozyskała w dwóch 
turach łącznie 2 mln zł. Środki pozyskane z emisji pozwolą m.in. na sfinalizowanie i 
marketing projektów zapowiedzianych w 2019 roku, stworzenie nowych tytułów, jak 
również na zbudowanie dwóch działów: marketingu oraz działu odpowiedzialnego za 
community management. Liczba produkcji w toku uniemożliwia ich efektywne 
promowanie bez dedykowanych do tego celu osób. Spółka stara się zbudować relacje z 
graczami poprzez bezpośredni kontakt z nimi, gdyż ma świadomość, jak istotny jest to 
element w kontekście dalszego rozwoju Spółki.  
 
W czwartym kwartale 2020 roku zmianie uległ skład członków Rady Nadzorczej. 
Aktualnie składa się ona z 5 osób. 
 
W dalszym ciągu ma miejsce sprzedaż gry wydanej w grudniu 2018 roku pt: Treasure 
Hunter Simulator. Wysokość generowanych z tego tytułu przychodów nie jest głównym 
źródłem utrzymania Spółki. 
W połowie 2020 roku Spółka podpisała umowy na port Treasure Hunter Simulator na 
konsole PlayStation, Xbox oraz na Nintendo Switch, tym samym zwiększając możliwości 
sprzedażowe tego tytułu oraz zakładając generowanie dodatkowych przychodów do 
Spółki od 2021roku. 
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Spółka w dalszym ciągu posiada pakiet 25% udziałów w spółce Game OL GmbH, która 
jest właścicielem gry z gatunku MMORPG „Otherland:Next”, jednak prace nad tym 
tytułem zostały już całkowicie wstrzymane. Aktualnie władze spółki Game OL GmbH 
prowadzą rozmowy na temat dalszego istnienia tej spółki.  
 
Obecne finansowanie Spółki zabezpiecza wszystkie bieżące koszty utrzymania Spółki.  
Nadto Zarząd podjął działania mające na celu dywersyfikację źródeł finansowania Spółki i 
realizowanych przez nią produkcji. 
W związku z powyższym Zarząd planuje dalsze utrzymanie i rozwój Spółki. 
 
Zarząd rekomenduje i wskazuje, że w najlepszym interesie Spółki jest, aby Zwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 231 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek 
Handlowych postanowiło, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 w 
wysokości 456 126,19 zł (słownie: zł.  00/100) zostanie pokryta w całości z zysku z lat 
następnych. 
 
Na tym sprawozdanie zakończono. 
 

Zarząd: 
 
 


