
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wars zawa, 7 kwietnia  2022   

¡ĥĩÊŇęŒÞÊĒ÷ã ÆÊĩŒÑÞĻ Œ ÞŒ÷ÊďÊĊĒęĮØ÷ 

Grupy \Êĥ÷ĵÊďęŇãă /N Games   

 



 

2 

 

Dane niefinansowe 

 

 

 

 

 

 

 

KLUCZOWE DANE GRUPY 
Przychody 

+129% 
2021 105,5m PLN 

2020 46,0m PLN 

2019 47,5m PLN 

Wynik netto   

+440% 
2021 38,3m PLN 

2020 7,1m PLN 

 (2,9)m PLN 

Zysk operacyjny 

+363% 
2021 40,3m PLN 

2020 8,7m PLN 

2019 1,0m PLN 

Zysk/strat a netto na 1 akcją 

+400% 
2021 0,20 

2020 0,04 

2019 (0,02) 

Marĕa zysku operacyjnego 

+19,2% 
2021 38,2% 

2020 19% 

2019 2.2% črodki pieniąĕne 

+361% 
2021 37,8m PLN 

2020 8,2m PLN 

2019 6,7m PLN 

EBITDA 

+117% 
2021 60,4m PLN 

2020 27,8m PLN 

2019 20,5m PLN 

¶ Premiera trzech tytuĈów które odniosĈy 
komercyjny sukces: Sniper Ghost Warrior 
Contracts 2, Eldest Souls i Tails of Iron 

Wzrost oparty na czterech filarach 

 Model biznesowy oparty na czterech filarach (Lords of 

The Fallen, Sniper Ghost Warrior, Project: Survive i 

United Label. Trzy z czterech filarów (LotF, SGW, P:S) sā 

naszym wĈasnym IP rozwijanym przez dwa wewnątrzne 

studia Underdog i Hexworks, i jednym studiem 

zewnątrznym BatFields 

 

NajnowoczeĎniejsza 
technologia  
Silnik Unreal Engine 5 bądzie podstawowym 
silnikiem stosowanym we wszystkich grach z 
Grupy CI Games, które sā obecnie rozwijane. 
Oprócz samej technologii poprawi to synergią 
miądzy zespoĈami wewnątrznymi, które 
dzielā sią miądzy sobā najlepszymi 
praktykami. 

¶ Usprawniony cykl rozwoju produktu, dziąki realizacji 
nowej strategii firmy; zatrudnienie wiąkszej liczby 
doĎwiadczonych producentów; wzrost globalizacji 
kierownictwa, zespoĈu i partnerów 

¶ Przewaga konkurencyjna CI Games w 2021 r. 
Elastyczna dziaĈalnoĎă w róĕnych lokalizacjach z 
równoczesnym modelem pracy zdalnej. Wiąksza 
dostąpnoĎă utalentowanych osób, budowa 
wielokulturowych zespoĈów 

¶  

¶ Trzy rentowne tytuĈu w portfolio United Label, w 
2021 r. dwie udane premiery (Eldest Souls i Tails of 
Iron) 

¶ Plany notowania akcji CI Games na angielskiej 
gieĈdzie LSE z pomocā doradcy Berenberg, w 
celu wzrostu wartoĎci firmy i poszerzenia 
moĕliwoĎci inwestycyjnych dla wiąkszego 
grona miądzynarodowych inwestorów 

¶ Zatrudnienie z poczātkiem 2021 r., zespoĈu 
wydawniczego w Wielkiej Brytanii, 
z doĎwiadczonymi dyrektorami ds. 
marketingu i sprzedaĕy, których zespoĈy sā 
w Wielkiej Brytanii 

Zatrudnienie  2021 

GĈówne lokalizacje: UK, US, Polska, Hiszpania & Francja. 

+57%  
2020 100 62 

124 
Deweloperów 

33 Sprzedaĕ & 

Marketing , Adm. 

90 Miądzynarodowy  67 w Polsce 
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LIST PREZESA ZARZĄDU
 

REKORDOWY ROK DLA CI GAMES 
I MOCNY FUNDAMENT DLA 
DALSZEGO ROZWOJU 

Omówienie 

CI Games (WSX: CIG) to niezaleĕny globalny 

deweloper gier komputerowych i wydawca gier 

premium ze studiami w Warszawie, Barcelonie, 

Bukareszcie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej 

Brytanii. Miniony, 2021 rok byĈ  rekordowy  dla CI 

Games i trzeci rok z rządu przyniósĈ jej konsekwentny 

wzrostu przychodów i zysku netto przy jednoczesnym 

utrzymaniu atrakcyjnych marĕ EBITDA na poziomie 

57% w 2021 r. ByĈ to równieĕ rok istotnych osiāgniąă 

w rozwoju operacyjnym spóĈki. W raportowanym 

okresie CI Games kontynuowaĈa realizacją 

czterofilarowej strategii rozwoju, w tym premierą gry 

Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Nie mamy 

wātpliwoĎci, ĕe dalsze wdraĕanie strategii 

zdywersyfikowanego portfela pozwoli CI Games 

osiāgnāă sukces zarówno pod wzglądem wyników 

finansowych, jak i realizowanych projektów.  

Wyniki  

W roku 2021, Grupa CI Games wygenerowaĈa 

przychody netto w wysokoĎci 105,5 mln zĈ, (2020: 

46,0 mln zĈ), EBITDA w wysokoĎci 60,4 mln zĈ (2020: 

27,8mln zĈ) i zysk netto na poziomie 38,3 mln zĈ (2020: 

7,1mln zĈ). Na koniec roku, Grupa posiadaĈa Ďrodki 

pieniąĕne netto w wysokoĎci 37,8 mln zĈ ( 2020: 28,2 

mln zĈ) i zerowe zadĈuĕenie (z wyĈāczeniem leasingu 

finansowego zwiāzanego najmem powierzchni 

biurowej). GĈównym czynnikiem, który przeĈoĕyĈ sią na 

tak dobre wyniki, byĈa premiera gry Sniper Ghost 

Warrior Contracts 2 w czerwcu 2021 r. W 

raportowanym okresie, projekt wygenerowaĈ okoĈo 

61% przychodów netto Grupy. Dodatkowo, na rynek 

trafiĈy dwa nowe tytuĈy pod markā United Label 

(niezaleĕny wydawca, w którym jesteĎmy 

wiąkszoĎciowym udziaĈowcem), Eldest Souls oraz Tails 

of Iron, które odpowiadaĈy za 11% przychodów Grupy 

netto. Sprzedaĕ gier z back catalogue wygenerowaĈy 

pozostaĈe 28% przychodów netto.  

Sprzedaĕ cyfrowa stanowiĈa okoĈo 69% przychodów 

netto Grupy za rok 2021, a sprzedaĕ fizyczna - okoĈo 

31%. W dalszej perspektywie przewidujemy wzrost 

udziaĈu gier cyfrowych w przychodach netto Grupy 

w nadchodzācych latach. 
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Strategia 

Rok 2021 po raz kolejny dowiódĈ skutecznoĎci naszej 

strategii opartej na czterech filarach. Jej celem jest 

tworzenie zrównowaĕonego i rozwijajācego sią 

przedsiąbiorstwa, a gĈówne zaĈoĕenia sā oparte o 

dywersyfikacją i doskonalenie jakoĎci naszego IP 

oraz jego efektywne rozwijanie. Strategią 

realizujemy dziąki optymalnemu poĈāczeniu 

utalentowanej kadry wĈasnej i wspóĈpracy z 

deweloperami zewnątrznymi. W perspektywie 

Ďrednio- i dĈugoterminowej planujemy 

dywersyfikacją portfela gier premium poprzez kaĕdy 

z czterech filarów, jak poniĕej, aby stymulowaă 

rozwój i generowanie przychodów, zarówno  z juĕ 

istniejācych, jak równieĕ nowych produktów. 

Obecnie opracowujemy trzy gĈówne gry, których w 

peĈni posiadamy wĈasnoĎă intelektualnā. Projekty te 

byĈy rozwijane równolegle przez nasze wewnątrzne 

studia i zewnątrznych partnerów, gĈównie w Europie. 

Pracujemy nad trzema nowymi grami, w przypadku 

których wyĈācznym wĈaĎcicielem IP jest CI Games. 

Projekty te powstajā równolegle w róĕnych studiach, 
poĈoĕonych gĈównie w Europie.  

 

Obecnie pracujemy nad trzema nowymi grami, w przypadku 

których wyĈācznym wĈaĎcicielem IP jest CI Games. Projekty 

te powstajā równolegle w róĕnych studiach, poĈoĕonych 

gĈównie w Europie. 

1. Lords of the Fallen: Nasze studio wewnątrzne 

Hexworks od roku 2019 pracuje nad kolejnā cząĎciā 

gry Lords of the Fallen. Projekt jest zarzādzany 

z Barcelony (Hiszpania), we wspóĈpracy z naszymi 

pracownikami znajdujācymi sią w Rumunii, Wielkiej 

Brytanii i Francji. Nasze studio, zĈoĕone z ponad 60 

czĈonków wewnątrznego zespoĈu deweloperskiego 

wspóĈpracuje ĎciĎle z podmiotami zewnątrznymi w 

róĕnych aspektach tworzenia gry, która osiāgnąĈa 

obecnie zaawansowane stadium rozwoju. W 

trzecim kwartale 2022 roku planujemy 

uruchomienie globalnej kampanii marketingowej dla 

tego tytuĈu. Projekt zadebiutuje w peĈnej cenie  dla 

nowej generacji konsol i komputerów PC. 

2. Sniper Ghost Warrior: ZespóĈ Underdog Studio, którego 

jesteĎmy wĈaĎcicielem, tworzyĈ gry Sniper Ghost Warrior 

Contracts oraz Sniper Ghost Warrior Contracts 2, a obecnie 

pracuje nad kolejnym tytuĈem z serii. Studio liczy ok. 50 

osób i jest zarzādzane przez miądzynarodowy zespóĈ 

kierowniczy; poĈowa kluczowych twórców gry jest 

zatrudniona w Polsce. Studio korzysta z usĈug podmiotów 

zewnątrznych, co miaĈo ogromne znaczenie przy 

produkcji gier Sniper Ghost Warrior, jak i Sniper Ghost 

Warrior Contracts 2. Projekt jest w peĈnej fazie 

produkcyjnej.  

3. Projekt Survive: gra jest opracowywana wspólnie z 

deweloperem zewnątrznym ģ czeskim studiem Batfields. 

Obecnie to najnowsza produkcja Grupy, która bądzie 

kolejnym IP stanowiācym wyĈācznā wĈasnoĎă CI Games. 

ZespóĈ twórców tej gry tworzy ok. 25 utalentowanych 

deweloperów, a w przyszĈoĎci ģ ich liczba bądzie rosĈa. 

JesteĎmy przekonani o dobrych perspektywach rozwoju 

gatunku survival, który stanowi doskonaĈy dodatek do 

naszego portfela, zarówno pod wzglądem komercyjnym, 

jak i moĕliwoĎci wykorzystania naszych doĎwiadczeĊ w 

tworzeniu gier z gatunków First Person Shooter (FPS) i 

Role Playing Game (RPG).  

4. United Label: Nasza wspóĈpraca z United Label  rozwija 

sią bardzo dobrze. Cieszā mnie dotychczasowe efekty 

tego wydawnictwa. W latach 2020 i 2021, pod tā markā 

wyprodukowano trzy gry niezaleĕne, które odniosĈy 

sukces komercyjny. ZespóĈ United Label pracuje nad 

kolejnymi, ekscytujācymi projektami, stawiajāc sobie za 

cel dostarczanie atrakcyjnych produktów odbiorcom na 

caĈym Ďwiecie i dalsze rozwijanie naszego portfela gier. 
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ZespóĈ 

Nasz niezawodny miądzynarodowy zespóĈ kierownictwa 

skutecznie zarzādzaĈ organizacjā z róĕnych lokalizacji 

geograficznych, pracujāc zarówno zdalnie, jak i stacjonarnie, 

umoĕliwiajāc naszym zespoĈom elastyczne funkcjonowanie w 

róĕnych regionach. W roku 2021, okoĈo 40% naszego zespoĈu 

pracowaĈo z Polski, a pozostaĈe 60% - z róĕnych krajów Europy, 

w tym Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, a mniejsze grupy takĕe ze 

Stanów Zjednoczonych.  

W roku 2021 zaĈoĕyliĎmy nowy oĎrodek w Wielkiej 

Brytanii, który obecnie kieruje naszā dziaĈalnoĎciā 

marketingowā, sprzedaĕowā i rozwojowā, zapraszajāc 

do wspóĈpracy najlepszych i najbardziej 

doĎwiadczonych specjalistów. Na koniec roku, zespóĈ z 

Wielkiej Brytanii liczyĈ oĎmiu czĈonków - 

profesjonalistów o ogromnych umiejątnoĎciach, 

cieszācych sią doskonaĈā reputacjā w branĕy gier 

komputerowych, którzy wnieĎli bardzo duĕy wkĈad w 

naszā globalnā dziaĈalnoĎă.  

Od 2 marca 2022 r. David Broderick jest Wice 

Prezesem Zarzādu CI Games i peĈni funkcją CFO. 

WczeĎnie, przez trzy lata, David peĈniĈ funkcją CFO w 

notowanej na AIM Keywords Studios, a wczeĎniej 

pracowaĈ przez ponad osiem lat w najwiąkszych 

europejskich tanich liniach lotniczych, Ryanair Holdings 

plc, jako Dyrektor Relacji Inwestorskich. Liczą na to, ĕe 

w nadchodzācym roku bądą miaĈ okazją dzieliă sią z 

PaĊstwem dalszā historiā  naszego rozwoju i kolejnymi 

sukcesami.  

Analiza opcji strategicznych  

PrzystāpiliĎmy do analizy opcji strategicznych Grupy, 

które mogā umoĕliwiă dalszy wzrost CI Games i 

maksymalizacją wartoĎci spóĈki na rzecz udziaĈowców. 

W tym celu Zarzād CI Games podjāĈ decyzją o podjąciu 

wspóĈpracy z Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, 

London Branch. Obecnie rozwaĕamy moĕliwoĎă 

wprowadzenia akcji spóĈki na kolejnā gieĈdą ģ Rynek 

LondyĊskiej GieĈdy Papierów WartoĎciowych. Aktualne 

informacje w tym zakresie bądą przekazywaă PaĊstwu 

w stosownym czasie. 

Perspektywy  

U podstaw dĈugoterminowego popytu na gry 

komputerowe leĕā mocne trendy technologiczne 

i rozbudowana baza graczy. Proces stopniowego 

przechodzenia na dystrybucją cyfrowā, premiery konsol 

nowej generacji i rozwój gier jako usĈug stwarzajā nowe 

moĕliwoĎci. Spodziewamy sią, ĕe bieĕācy rok finansowy 

bądzie okresem dalszej konsolidacji naszych ostatnich 

postąpów i inwestycji w celu kontynuacji rozwoju. Rok 

2022 bądzie spokojniejszy pod wzglądem premier 

nowych tytuĈów, obecnie mocno koncentrujemy sią na 

zapewnieniu zrównowaĕonego wzrostu z naszego 

najsilniejszego dotychczas portfolio gier i treĎci w 2023 

roku i póēniej.  

Kolejna cząĎă gry Lords of the Fallen to najwiąkszy jak 

dotād projekt CI Games, którego celem jest 

skapitalizowanie rosnācej popularnoĎci tego gatunku na 

caĈym Ďwiecie.  

Mamy solidne podstawy, by oczekiwaă, ĕe kolejna gra z 

serii Sniper Ghost Warrior przybliĕy ten tytuĈ wiąkszej 

liczbie odbiorców, niĕ kiedykolwiek dotād.  

Projekt Survive takĕe stwarza CI Games ogromne 

moĕliwoĎci zaistnienia w tym niezwykle atrakcyjnym 

gatunku, dziąki wykorzystaniu dotychczasowych 

doĎwiadczeĊ Grupy. CI Games koncentruje sią na 

wprowadzaniu nowych tytuĈów co 12-18 miesiący, aby 

jeszcze bardziej zdywersyfikowaă swoje portfolio, a 

takĕe poszerzyă strumienie przychodów. Realizacja tego 

zaĈoĕenia przeĈoĕy sią na jeszcze bardziej 

zrównowaĕone zyski Grupy: oprócz premier nowych 

gier  bądziemy jednoczeĎnie  utrzymywaă  istotne 

przychody z  back catalogueĦu CI Games.  

Jestem wyjātkowo podekscytowany perspektywā jaka 

stoi przed Grupā oraz jej planami na przyszĈoĎă. 

Dziąkują wszystkim naszym pracownikom, partnerom i 

wspóĈpracownikom za ich ciąĕkā pracą i zaangaĕowanie, 

szczególnie w okresie pandemii COVID-19. Dziąki 

doskonaĈemu zespoĈowi, interesujācym IP i dobrej 

pozycji finansowej, CI Games dysponuje dziĎ ogromnym 

potencjaĈem do dalszych wzrostów. Spodziewam sią, ĕe 

bądą mógĈ dzieliă sią z PaĊstwem naszymi kolejnymi 

sukcesami w roku 2022, jak i w dalszych latach.  

Marek TymiĊski 

CEO, Prezes Zarzādu 

7 kwietnia 2022 r. 
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I. I. ßâ¼dq¥ DĦq!®!¥±¼ë=q eâþßĜ 
£!ßq÷!®¼ĖL¡ CI GAMES  

 

1. qƞŰƩǏƜĬŊƍŘ ƩűƪƓƞŘɞ ƞĬȓȃĬɟ ǗŽŘőȓŽŉĬɟ ǌǏȓŘőƜŽƩǣ 
őȓŽĬƛĬƓƞƩǘŊŽ ¡ŘőƞƩǗǣƐŽ őƩƜŽƞǫƍŃŊŘƍ eǏǫǌȉ £ĬǌŽǣĬƛƩȃŘƍ =q 
Games  

Á CI Games S.A. (ȇEmitentȆ, ȇJednostka dominujĆcaȆ, ȇSpôŃkaȆ) zostaŃa zarejestrowana w dniu 
01.06.2007  r. jako City Interactive S.A. SpôŃka powstaŃa z przeksztaŃcenia City Interactive 
sp.  z o.o. W dniu 07.08.2013 r. SĆd Rejonowy dla Miasta StoŃecznego Warszawy w  Warszawie, 
XIII WydziaŃ Gospodarczy Krajowego Rejestru SĆdowego zarejestrowaŃ zmianĚ firmy SpôŃki 
z dotychczasowej, tj. City Interactive S.A., na obecnĆ, CI Games S.A. Siedziba SpôŃki mieŜci siĚ 
w Warszawie przy ulicy Rondo DaszyŅskiego 2B. 

Á SpôŃka wpisana jest do Rejestru PrzedsiĚbiorcôw Krajowego Rejestru SĆdowego pod numerem 
KRS 0000282076. Wpisu dokonaŃ SĆd Rejonowy dla Miasta StoŃecznego Warszawy 
w Warszawie, XIII  WydziaŃ Gospodarczy Krajowego Rejestru SĆdowego. SĆdem rejestrowym 
SpôŃki jest obecnie SĆd Rejonowy dla Miasta StoŃecznego Warszawy w Warszawie, XII WydziaŃ 
Gospodarczy Krajowego Rejestru SĆdowego.  

Á GŃôwnym przedmiotem dziaŃalnoŜci SpôŃki jest produkcja, wydawnictwo oraz dystrybucja gier 
komputerowych.  

Á NIP: 1181585759.  
Á REGON: 017186320.  
Á Czas trwania SpôŃki jest nieoznaczony. 

 

2. Strategia CI GAMES  

 

Nasza misja to ciĆgŃy rozwôj zarôwno nowych, jak i istniejĆcych marek, znanych i cieszĆcych siĚ 
uznaniem w skali Ŝwiatowej. DziĚki wydawaniu tytuŃôw wiodĆcych w swoim gatunku, cenionych za 
jakoŜĈ, kreatywnoŜĈ i innowacje, dĆŽymy do zapewnienia dynamicznego wzrostu wynikôw 
finansowych.  

CI Games to znana na caŃym Ŝwiecie firma zajmujĆca siĚ grami wideo, ceniona za najlepsze w swojej 
klasie gry w gatunkach akcji i RPG w tym seriĚ Sniper Ghost Warrior oraz Lords of the Fallen. ZaŃoŽona 
w 2002 roku dziaŃa na prawdziwie globalnĆ skalĚ, zatrudniajĆc ponad 140 specjalistôw z branŽy 
z caŃego Ŝwiata. SpôŃka notowana jest na gŃôwnym rynku GieŃdy Papierôw WartoŜciowych 
w Warszawie . 

SOLIDNA PODSTAWA, JESZCZE LEPSZA PERSPEKTYWA NA PRZYSZłOść 
 

Seria ȇSniper Ghost Warrior Ȇ sprzedaŃa siĚ w ponad 13 mln egzemplarzy na caŃym Ŝwiecie, a gra 
ȇLords of the Fallen Ȇ przekroczyŃa niedawno prôg 3 milionôw. 



 

8 

 

CI Games jest niezaleŽnym, globalnym deweloperem i wydawcĆ gier wideo, posiadajĆcym studia 
w Warszawie, Barcelonie, Bukareszcie, Wielkiej Brytanii oraz biuro wydawnicze w Stanach 
Zjednoczonych. Od blisko 20 lat tworzymy tytuŃy rozpoznawalne na caŃym Ŝwiecie, przez ten czas 
zdobywajĆc zaangaŽowanych, oddanych fanôw oraz renomĚ w branŽy. 

W 2018 roku zaŃoŽyliŜmy United Label, skupiajĆc siĚ na mniejszych, ale rôwnie ambitnych tytuŃach, 
a w 2020 roku zebraliŜmy zespôŃ weteranôw branŽy tworzĆc Hexworks ǿ nowe studio specjalizujĆce 
siĚ w grach akcji RPG 

 

NIEUSTAJąCY ROZWÔJ NASZYCH BRANDÔW 
Rozwijamy nasze produkty, tworzĆc i wprowadzajĆc na rynek doskonaŃe gry, ktôre zdobywajĆ serca 
klientôw, w coraz szerszej gamie gatunkôw. 

Nieprzerwanie rozwijamy nasze franczyzy, tworzĆc i dostarczajĆc wysokiej jakoŜci gry, poszerzajĆc 
tym zaangaŽowanie naszych klientôw w kilku bardzo popularnych gatunkach. 

Znani z dwôch gŃôwnych serii ǿ Sniper Ghost Warrior oraz Lords of the Fallen ǿ budujemy solidnĆ 
reputacjĚ marki CI Games, nieustannie rozwijajĆc i dostarczajĆc najlepsze tytuŃy, zarôwno 
w przypadku nowych, jak i istniejĆcych IP. 

W odniesieniu do serii Sniper Ghost Warrior zamierzamy ugruntowaĈ swojĆ pozycjĚ specjalisty 
w gatunku taktycznych gier FPS, zwiĚkszajĆc dostĚpnoŜĈ i atrakcyjnoŜĈ tytuŃu dla szerszej 
publicznoŜci, jednoczeŜnie nadal angaŽujĆc dotychczasowĆ grupĚ fanôw dziĚki najlepszej w swojej 
klasie rozgrywce snajperskiej.  

Seria Lords of the Fallen cieszy siĚ duŽym uznaniem i rozpoznawalnoŜciĆ na rynku w gatunku Fantasy 
RPG. KoncentrujĆc siĚ na tworzeniu wciĆgajĆcego Ŝwiata gry w poŃĆczeniu z przeŃomowymi 
mechanikami walki, naszym celemem jest aby Lords of the Fallen 2 staŃ siĚ najbardziej ambitnym 
projektem w portfolio CI Games.  

Projekt Survie jest trzecim wŃasnym IP spôŃki CI Games, i stanowi trzeci filar biznesu. DostrzegajĆc 
szansĚ w niezwykle udanym gatunku survivalowym, naszĆ ambicjĆ jest wykorzystanie stale rosnĆcej 
liczby odbiorcôw, wykorzystujĆc technologiĚ UE5, aby stworzyĈ tytuŃ z wiodĆcĆ w gatunku grafikĆ, 
obok najlepszych w swojej klasie systemôw i komercyjnie - motyw dŻwiĚkowy. 

W przypadku United Label naszym priorytetem jest budowanie pozycji, w ktôrej wydawca jest uznanĆ 
i cenionĆ markĆ w kategorii gier niezaleŽnych, kojarzonĆ z tytuŃami o najwyŽszej jakoŜci i tworzonych 
z dbaŃoŜciĆ o szczegôŃy. DziĚki regularnemu wydawaniu gier na kluczowych platformach bĚdziemy 
stale zwiĚkszaĈ rozpoznawalnoŜĈ i renomĚ wydawcy. 

NIEUSTANNY ROZWÔJ ZESPOłU 
DziĚki przyciĆganiu Ŝwiatowych talentôw w branŽy nasze moŽliwoŜci dostarczania wielu bardzo 
dobrych gier rosnĆ. Skupienie na odbiorcach naszych gier oraz dogŃĚbne rozumienie Ŝwiatowych 
trendôw to nasz kluczowy cel. 

GŃôwnym priorytetem w nadchodzĆcych latach jest dalsze zwiĚkszenie renomy studia w skali 
globalnej. Dynamicznie rozwijamy nasze wewnĚtrzne zespoŃy i regularnie wydajemy gry odnoszĆce 
sukcesy komercyjne. Stale powiĚkszamy zespoŃy deweloperskie skupiajĆc siĚ na pozyskiwaniu osôb o 
duŽym doŜwiadczeniu w branŽy. 
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CI Games jest ekspertem w zakresie wydawania oraz dystrybucji fizycznej i cyfrowej na kluczowych 
platforma ch konsolowych oraz PC, z wysoce wykwalifikowanym wewnĚtrznym zespoŃem 
wydawniczym posiadajĆcym wysokie kompetencje z zakresu marketingu i sprzedaŽy, oraz wieloletnie 
doŜwiadczenie w globalnej branŽy gier video. 

 

AMBITNY PLAN WZROSTU 
CzĚŜciĆ naszej strategii jest zapewnienie wysokiego wzrostu wartoŜci SpôŃki poprzez regularne 
wydawanie wysokiej jakoŜci gier dla oddanej i rosnĆcej globalnej publicznoŜci w stale rosnĆcej branŽy 
gier wideo.  

DziĚki otwarciu studia Hexworks i marce wydawniczej United Label jesteŜmy w stanie oprzeĈ siĚ na 
naszym stabilnym i skutecznym modelu biznesowym, ktôry umoŽliwia nam jednoczesnĆ produkcjĚ 
wielu gier o wysokiej jakoŜci i zrôŽnicowanych gatunkach. 

Wzrost finansowy ma dla nas kluczowe znaczenie, naleŽy jednak zauwaŽyĈ, Že niekoniecznie bĚdzie 
on wystĚpowaŃ rok do roku. Chcemy wydawaĈ gry w momencie, gdy bĚdziemy przekonani, Že sĆ one 
gotowe by zapewniĈ odpowiedni poziom satysfakcji graczom. 

 
3. Analiza  rynku  

 

ZajmujĆca siĚ analizĆ rynku firma Newzoo 1  szacuje, Že w roku 2021, trzy miliardy graczy 
wygenerowaŃy globalne przychody w wysokoŜci ok. 176 mld USD, co oznacza spadek o 1,1% po 
rocznym wzroŜcie o ponad 20% w roku 2020 w wyniku wzrostu popytu na gry w zwiĆzku 
z lockdownem. W latach 2021 -2024 naleŽy spodziewaĈ siĚ powrotu do bardziej regularnego trendu 
wzrostu o 7,6%, co pozwoli zwiĚkszyĈ ŃĆcznĆ wartoŜĈ rynku do ponad 219 mld USD do roku 2024.  

 

 

1 Global Games Market Report, Newzoo, 2021  
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źrôdŃo: Newzoo  

Rynki Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) oraz Ameryki PôŃnocnej ŃĆcznie reprezentujĆ wg 
oszacowaŅ okoŃo 46% globalnych przychodôw za rok 2021, a rynki Azji-Pacyfiku (z dominacjĆ Chin) - 
ŃĆcznie 50% przychodôw, jakkolwiek moŽna zauwaŽyĈ, Že rosnĆce restrykcje, jak i klimat polityczny 
w Chinach, w szczegôlnoŜci ograniczenie dozwolonego czasu grania w gry przez dzieci, mogĆ 
spowolniĈ przyszŃy wzrost. CI Games nie jest w istotnym stopniu naraŽona na ryzyko zwiĆzane 
z Chinami.  

 

źrôdŃo: Newzoo  

 

W roku 2021, 52% globalnych przychodôw generowaŃy urzĆdzenia mobilne (smartfony i tablety), za 
28% odpowiadaŃy konsole, a za pozostaŃe 20% - komputery PC (zarôwno w formie pobraŅ, jak i gier 
funkcjonujĆcych w wyszukiwarkach).  

 



 

11 

 

4. Nasze gry  
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CATEGORY: Action -RPG RELEASE: July 2021 

78 83 

SRP: ĳ19.99/$19.99 

CATEGORY: Action -RPG RELEASE: July 2020 

81 92 

SRP: ĳ21.99/$19.99 

CATEGORY: Action-RPG RELEASE: Sep 2021 

82 90 

SRP: ĳ24.99/$24.99 
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5. Cztery filary  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CI Games okreŜliŃa cztery filary, na ktôrych zamierzamy zbudowaĈ 
zrôwnowaŽonĆ, rozwijajĆcĆ siĚ dziaŃalnoŜĈ: 1) seria SGW, 2) LotF2, 3) Projekt  
Survive (nowe, trzecie IP) oraz 4) United Label, wydawca gier niezaleŽnych. 

 

Najnowszy tytuŃ w dŃugoterminowej, odnoszĆcej sukcesy serii Sniper 
Ghost Warrior ǿ gra Sniper Ghost Warrior Contracts  2 - zostaŃa 
wydana na PC, PS4, Xbox Series X/S i Xbox one 04.08.2021. 
24.08.2022  tytuŃ zadebiutowaŃ  na PS5. ByŃa to najbardziej 
imponujĆca wizualnie premiera w tej serii. DodatkowĆ nowoŜciĆ 
byŃo wprowadzenie moŽliwoŜci oddawania strzaŃôw z odlegŃoŜci 
pon ad 1000m - o co od dawna prosili fani -, gra zyskaŃa takŽe szereg 
ulepszeŅ mechaniki gry. W rezultacie SGWC 2 zostaŃa bardzo dobrze 
przyjĚta zarôwno przez uŽytkownikôw, jak i przez media; ŃĆczna 
punktacja uŽytkownikôw platformy Steam wyniosŃa 84%, byŃa 
znaczĆco lepsza od poprzedniego rekordu serii (74%, SGW 
Contracts ). Nowa wersja gry na PS5 (najbardziej zaawansowana 
technicznie ze wzglĚdu na moŽliwoŜci sprzĚtu nowej generacji) 
posiada obecnie rating 81 w serwisie Metacritic. To kolejny rekord 
dla serii, k tôrej punktacja utrzymywaŃa siĚ dotĆd na poziomie okoŃo 
70. SprzedaŽ tytuŃôw marki  Sniper Ghost Warrior stale poprawia 
wyniki ǿ SGW Contracts 2 pokonaŃa poprzedniĆ czĚŜĈ o 39% 
jednostek w sprzedaŽy cyfrowej za ten sam okres (dane za okres od 
premiery do k oŅca grudnia 2021 r.), zwiĚkszajĆc o 64% przychody 
brutto z bazowej sprzedaŽy gier w wyniku zarôwno wzrostu SRP 
z 29,99 USD (ȇSGW ContractsȆ) do 39,99 USD, jak i lepsze 
zarzĆdzanie jednostkami SKU. Ponadto zwiĚkszyliŜmy sprzedaŽ w 
formie DLC (zawartoŜci do pobrania) o 227% w porôwnaniu z ȇSGW 
Contracts Ȇ (wzrost o 1 mln USD w porôwnaniu z 250 tys. USD), co 
daje wynik w postaci przychodôw brutto z DLC w wysokoŜci 1,25 mln 
USD. BĚdziemy kontynuowaĈ wdraŽanie tej strategii, tworzĆc 
kolejne wersje cyfrowe SGW Co ntracts i SGW Contracts 2, w ktôrych 
poŃĆczymy podstawowe gry i DLC, co pozwoli nam wprowadziĈ na 
rynek kolejne wersje premium i podwyŽszyĈ ceny sprzedaŽy.   

Mamy zamiar tworzyĈ kolejne wersje cyfrowe ȇSGW 
Contracts Ȇ i ȇSGW Contracts 2Ȇ, w ktôrych poŃĆczymy 
podstawowe edycje gier  i DLC, co pozwoli nam wprowadziĈ 
na rynek kolejne iteracje tych produktôw i efektywniej 
zarzĆdzaĈ cenĆ detalicznĆ. Wysoka  sprzedaŽ i odbiôr ȇSGW 
Contracts 2 Ȇ przez krytykôw upewniŃy nas w przekonaniu, 
Že studio prowadzi tĚ seriĚ we wŃaŜciwym kierunku. Kolejny 
projekt  ȇSniper Ghost Warrior Next Ȇ jest w  fazie produkcji . 
Liczymy, Že jej obecnoŜĈ jeszcze mocniej zwiĚkszy potencjaŃ 
serii, z dŃugoterminowĆ korzyŜciĆ dla IP. 
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DŃugo oczekiwany sequel do gry wydanej w 2014 ȇLords of 
the FallenȆ, ȇLords of the Fallen 2Ȇ, ma pojawiĈ siĚ w wersji 
na PC, PS5 i Xbox Series X/S w roku 2023  w peŃnej cenie 
detalicznej.  

ZwaŽywszy, Že pierwsza odsŃona zyskaŃa ponad 10 milionôw 
odbiorcôw, niezwykle istotne jest dla nas ponowne 
zainteresowanie uŽytkownikôw nowym produktem, jak 
rôwnieŽ wyciĆgniĚcie korzyŜci ze znaczĆcej ekspansji 
gatunku action -RPG od czasu premiery pierwszej czĚŜci gry. 

ȇLotF 2Ȇ bĚdzie charakteryzowaĈ siĚ szeregiem istotnych 
ulepszeŅ, nowĆ estetykĆ w klimacie dark fantasy, 
charakterystycznym dla gatunku action -RPG; caŃkowicie 
zmodyfikowanym, stanowiĆcym wiĚksze wyzwanie dla 
graczy systemem walki o wyŽszym poziomie integracji walki. 

DziaŃ marketingu prowadzi obecnie badania konsumenckie, 
aby lepiej zrozumieĈ zarôwno postrzeganie IP przez rynek, 
jak i stopieŅ jego penetracji, co przyczyni siĚ do wŃaŜciwego 
pozycjonowania nowego produktu serii.  Globalna k ampania 
marketingowa  zostaŃa zaplanowana na 3 kwartaŃ 2022 r.  

 


