
Prezentacja inwestorska

15 października 2019 r.
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deweloper gier 

z 20-letnim 

doświadczeniem 

w branży

O spółce

zespół złożony 

z weteranów 

polskiego gamingu

pierwsze w Polsce studio, 

które na swoim autorskim 

silniku tworzyło grę typu 

MMORPG

twórcy produkcji na 

zlecenie: Otherland: Next, 

Oil Tycoon 2, Cold Zero 

- The Last Stand oraz 

Hell-Copter/Vulture

sukces produkcji własnej 

– Treasure Hunter 

Simulator – koszty 

produkcji zwróciły się 

w dobę po premierze

w przygotowaniu pięć 

autorskich symulatorów 

oraz średniobudżetowy 

FPS/survival

rozwój studia wspiera m.in. 

notowana na NewConnect 

spółka Movie Games

spółka ma 

długoterminowe 

perspektywy 

rozwoju, a także 

plan debiutu na 

NewConnect
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Zespół

Przez 25 lat związana z największym 

w Europie Środkowo-Wschodniej zakładem 

produkcyjnym, gdzie zajmowała się pracą 

koncepcyjną i konstrukcyjną oraz 

organizowaniem szkoleń dla 

wielotysięcznej załogi. W 2001 roku 

dołączyła do DRAGO entertainment, gdzie 

przez 9 lat pełniła funkcję Prezesa Zarządu 

Spółki. Obecnie aktywnie uczestniczy w 

działaniach spółki.

Z DRAGO entertainment związana od 

2003 roku. Przez kilka lat zajmowała się 

negocjacjami handlowymi oraz 

koordynacją prac zespołów 

deweloperskich. Od 2015 roku 

nieprzerwanie pełni rolę Prezesa Zarządu 

Spółki.

Weteran polskiej branży gier od lat 90-tych. 

Pracował m.in. z firmą xLand, czy 

TopWare. Od 1998 roku tworzy DRAGO 

entertainment. Na przestrzeni lat pracował 

przy ponad 20 tytułach, z których 

większość była przez niego designowana, 

a także często  produkowana lub oparta na 

jego projektach.

Lucjan Mikociak 

szef studia i jeden 
z jego 
współzałożycieli

Anna 
Rutkowska 

inwestor 

i udziałowiec

Joanna 
Tynor 

prezes zarządu 

spółki
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Zespół

Weteran polskiej branży gier, producent, 

projektant, programista, sound designer 

znany z pracy m.in. nad pierwszym 

Wiedźminem. Dyrektor Programowy 

kursu GameDev School oraz 

wykładowca Warszawskiej Szkoły 

Filmowej i Polsko-Japońskiej Akademii 

Technik Komputerowych, działacz 

Fundacji Indie Games Polska.

Posiada wieloletnie doświadczenie we 

współpracy z czołowymi mediami 

poświęconymi zarówno gamingowymi, 

jak i związanymi z kinematografią czy 

muzyką. Współpracował z wiodącymi 

redakcjami branżowymi w Polsce, w 

zakresie przygotowywania recenzji, czy 

analiz na temat rynku gier 

komputerowych.

Prezes Movie Games S.A. oraz 

wiceprezes i udziałowiec Funduszu 

Stabilnego Rozwoju. Oprócz branży 

gamingowej przez lata rozwijał 

przedsiębiorstwa m.in. 

w branży deweloperskiej, produktów 

luksusowych oraz usług finansowych, 

zarówno w Polsce jak i na skalę 

międzynarodową.

Mateusz 
Wcześniak 

inwestor, członek
rady nadzorczej

Maciej
Miąsik

członek 
rady nadzorczej

Jakub 
Trzebiński

Inwestor, członek
rady nadzorczej
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Struktura udziałów w spółce

Movie Games S.A.
z siedzibą w Warszawie

Joanna Alina Tynor

33
udziały

27
udziałów

Anna Rutkowska

27
udziałów

Lucjan Karol Mikociak

51
udziałów

Pozostali

12
udziałów



Kamienie milowe

wydanie gry Treasure

Hunter Simulator

1998

powstanie 

DRAGO Sp. z o.o.

tworzenie gier na 

zlecenie m.in. Oil Tycoon 

2 (2005 r.), Cold Zero-

The last Stand (2003 r.), 

czy Vulture (1999 r.)

1999
-

2005

2005
-

2012

prace nad projektem Grimlands. Pierwsza tworzona w 

Polsce gra typu MMORPG (Massively Multiplayer

Online Role-Playing Game)

2013
-

obecnie

prace nad grą typu 

MMORPG 

Otherland: NEXT 

2018

nawiązanie współpracy 

z Movie Games S.A. – możliwość samodzielnego 

wydania Treasure Hunter Simulator

2018

ogłoszenie zmiany strategii 

i decyzja o wznowieniu 

produkcji własnych tytułów

6 XII 

2018

oficjalna zapowiedź 
Food Truck Simulator 
na Steam

4 IX 

2019

20 IX 

2019

oficjalna zapowiedź 

Gas Station 

Simulator na Steam

DRAGO 

entertainment

pracuje nad 

większą produkcją 

typu FPS/Survival

i dywersyfikuje się 

rozwijając projekty 

ciekawych 

symulatorów, które 

będzie realizować 

w zależności od 

zainteresowania 

graczy
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Plany rozwoju

Produkcja pięciu symulatorów 

oraz średniobudżetowego tytułu 

w konwencji FPS/Survival.

Kalendarium 

zapowiedzi na 

2019 r.

GAS STATION 
SIMULATOR 
NA STEAM

FOOD TRUCK 
SIMULATOR 
NA STEAM

PRIVATE 
INVESTIGATOR 

SIMULATOR 
NA STEAM

AIRPORT 
CONTRABAND 

NA STEAM

PAPARAZZI 
SIMULATOR 
NA STEAM  

FROSTFALL 
(FPS/SURVIVAL) 

NA STEAM
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Gas Station Simulator

Gas Station Simulator polega na remontowaniu, 

rozbudowie i prowadzeniu stacji benzynowej 

położonej przy autostradzie, w samym środku 

pustyni. Swoboda wyboru i różnorodne podejścia do 

prowadzenia biznesu oraz radzenia sobie z presją są 

kluczowymi składnikami tytułu. Gracz otrzymuje 

możliwość stworzenia unikalnej, jedynej w swoim 

rodzaju stacji benzynowej.

Status projektu: Projekt zapowiedziany na Steam 4 września 2019 r. Trwa budowa wishlisty i sprawdzanie oczekiwań graczy.

Przewidywany budżet gry: 300 tys.

Czas trwania produkcji: 8 miesięcy
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Food Truck Simulator

Gracz kupuje stary, mały food truck – jego zadaniem 

jest naprawa, a następnie renowacja i rozbudowa 

pojazdu. Użytkownik zarabia pieniądze gotując

i sprzedając dania klientom w różnych miejscach 

miasta.  Za zarobione pieniądze może kupić, 

odbudowywać, naprawiać, upgradować

i customizować następne food trucki. Z czasem 

uzyskuje dostęp do coraz większego i ciekawszego 

menu, co pozwala dostosować ofertę do różnych 

rodzajów klientów i ich preferencji w różnych 

lokacjach, a zarazem rozwijać swoją firmę.

Status projektu: Projekt zapowiedziany na Steam 20 września 2019 r. Trwa budowa wishlisty i sprawdzanie oczekiwań graczy.

Przewidywany budżet gry: 300 tys.

Czas trwania produkcji: 8 miesięcy
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Airport Contraband

Gracz pracuje w sekcji ochrony lotniska. Jednym 

z jego obowiązków jest również odprawa pasażerów. 

Jego głównym zadaniem jest realizacja misji, 

polegających na wyłapywaniu podejrzanych osób lub 

nielegalnej zawartości ich bagażu.                     

Gracz stoi pod dużą presją czasu – musi 

obserwować pasażerów, maszynę prześwietlającą 

bagaż oraz przeszukiwać podejrzane ładunki, czy też 

odnajdywać ukryte schowki w bagażach.

Status projektu: Projekt zapowiedziany na Steam 30 września 2019 r. Trwa budowa wishlisty i sprawdzanie oczekiwań graczy.

Przewidywany budżet gry: 300 tys.

Czas trwania produkcji: 8 miesięcy
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Paparazzi Simulator

Gracz wciela się w rolę paparazzi pracującego dla 

różnych agencji. Na ich zlecenie musi dostarczać 

zdjęcia celebrytów. Aby zrealizować zadanie, musi 

wkradać się do ich domów, przekupywać bouncerów 

i ochroniarzy, śledzić swoje „cele” i w odpowiednim 

momencie zrobić jak najlepszej jakości zdjęcia 

– mając na to zaledwie kilka sekund i niejednokrotnie 

niesprzyjające warunki pogodowe. Do użytku Gracza 

będzie również samochód, dzięki któremu będzie 

mógł szybko i sprawnie przemieszczać się pomiędzy 

różnymi lokacjami, takimi jak rezydencje, hotele, czy 

kluby. 

Status projektu: Projekt zostanie zapowiedziany w IV kwartale 2019 r. Trwają przygotowania do prezentacji na Steam

Przewidywany budżet gry: 300 tys.

Czas trwania produkcji: 8 miesięcy
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Private Investigator Simulator

Gracz pracuje jako prywatny detektyw dla różnych 

klientów z całego miasta. Jego zadania obejmują 

cały przekrój działalności detektywistycznej: od 

prostego śledzenia, poprzez pozyskanie informacji, 

aż do znalezienia szpiegów korporacyjnych. Presja 

czasu oraz różne drogi prowadzące do celu, 

wpływają na wynik śledztwa, w trakcie którego gracz 

może dostać dostęp do różnego rodzaju pomocnego 

sprzętu, zaczynając od zwykłego dyktafonu czy 

aparatu fotograficznego, aż po sprzęt używany przez 

jednostki CSI.

Status projektu: Projekt zostanie zapowiedziany w IV kwartale 2019 r. Trwają przygotowania do prezentacji na Steam

Przewidywany budżet gry: 300 tys.

Czas trwania produkcji: 8 miesięcy



Średniobudżetowy tytuł fps/survival*

Najważniejszy tytuł dla 

DRAGO entertainment

Średniobudżetowa produkcja utrzymana w konwencji 

FPS/Survival. Gra będzie charakteryzowała się 

głęboką i dojrzałą historią oraz otwartym światem 

utrzymanym w post-apokaliptycznym settingu. 

Wkrótce studio przekaże więcej informacji na jej 

temat i przedstawi harmonogram dalszych wydarzeń 

wokół produkcji.

!

*Tytuł nie został zapowiedziany, prosimy o zachowanie informacji w poufności

Status projektu: w trakcie developmentu , na etapie drugiego grywalnego dema

Czas trwania produkcji: early access – ok. 4-5miesięcy

Przewidywany budżet gry: 1,5 - 2mln
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FrostFall*

Najważniejszy tytuł dla 

DRAGO entertainment

Średniobudżetowa produkcja utrzymana w konwencji 

FPS/Survival. Gra będzie charakteryzowała się 

głęboką i dojrzałą historią oraz otwartym światem 

utrzymanym w post-apokaliptycznym settingu. 

Wkrótce studio przekaże więcej informacji na jej 

temat i przedstawi harmonogram dalszych wydarzeń 

wokół produkcji.

!

*Tytuł nie został zapowiedziany, prosimy o zachowanie informacji w poufności

Status projektu: w trakcie developmentu, na etapie drugiego grywalnego 
dema
Przewidywany budżet gry: 1,5 - 2mln

Czas trwania produkcji: early access – ok. 4-5miesięcy
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Kampania Crowdinvesting – cele

Sfinansowanie nowego modelu 

funkcjonowania spółki – produkcja 

własnych tytułów: wydanie pięciu gier 

utrzymanych w konwencji symulatorów 

oraz gry FPS/Survival – FrostFall 

Przekształcenie 
prowadzonej działalności w 
spółkę akcyjną i 
rozpoczęcie proces debiutu 
na rynku NewConnect (Q4 
2020 rok)

Skalowanie prowadzonego 
biznesu i rozwój zespołu 
deweloperskiego
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Kampania Crowdinvesting – cele

840 006 PLN

O S I Ą G A J Ą C  W Y N I K

• sfinansowanie nowego modelu 

funkcjonowania spółki - produkcja 

własnych tytułów, wydanie pięciu gier 

typu premium simulator oraz większej 

produkcji gry FPS/Survival – FrostFall

1 200 000 MLN

O S I Ą G A J Ą C  W Y N I K

• skalowanie prowadzonego biznesu

i rozwój zespołu deweloperskiego

• udziały w targach krajowych

i zagranicznych - zwiększenie

rozpoznawalności marki DRAGO,

zasięgu sprzedawanych tytułów

1 586 678 MLN 

O S I Ą G A J Ą C  W Y N I K

• zwiększenie liczby portów 

produkowanych tytułów: XBox, 

PlayStation, Switch

• zwiększenie możliwości 

produkcyjnych spółki

• zbudowanie własnego działu 

testowania



Crowdfunding – docelowy poziom

Poszukiwany kapitał:

840 000 zł – 1 586 000 zł Oferowany 

procent udziałów

5,66% - 10,39%

Wycena (pre-money)

wariant minimalny

14
mln zł

W przypadku osiągnięcia minimalnego celu, kampania będzie 

kontynuowana w okresie dodatkowej oferty. 

Więcej informacji o kampanii: drago.smartfunds.pl
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Wyjście z inwestycji – możliwe scenariusze

Sprzedaż akcji na rynku prywatnym lub publicznym 

po debiucie na NewConnect (IV kwartał 2020r.)

Przekształcenie 

udziałów w akcje

Sprzedaż udziałów 

do inwestora 

branżowego
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Dane finansowe

2018 2017 2016

Przychody 1.460.983,95 2.079.730,22 2.655.374,00

Koszty 1.442.319,39 2.072.869,02 2.633.550,77

EBITDA 50.79,69 70.586,45 104.389,23

Zysk netto 18.614,56 6.861,20 21.823,23



Q&A

Kampania crowdfundingowa

drago.smartfunds.pl



Dziękujemy


