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Zainwestuj w akcje producenta EDENGRAD!

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W HUCKLEBERRY GAMES?
 Spółka z dynamicznej branży gier komputerowych
 Działa na rynku globalnym
 Młody i perspektywiczny zespół Spółki

 EDENGRAD – gra bardzo dobrze odebrana na świecie
 Sukces kampanii na Steamie i Kickstarterze
 Bliski termin debiutu EDENGRAD

HUCKLEBERRY GAMES
 Spółka zajmująca się tworzeniem innowacyjnych gier komputerowych typu MMORPG.
 Jej głównym projektem jest gra typu RPG pod tytułem EDENGRAD.
 Początki działalności Huckleberry Games sięgają 2012 roku.
 Prezesem i głównym akcjonariuszem jest Patryk Borowski.
 W poznańskim studio Spółki pracuje 17 osobowy zespół programistów i grafików.
 W lutym 2015 roku Spółka pozyskała inwestora finansowego – ERNE VENTURES S.A.
 Od 16 lutego 2016 roku Huckleberry Games jest spółką akcyjną.

POSTAPOKALIPTYCZNY ŚWIAT EDENGRAD
 Edengrad, to wieloosobowa gra typu RPG będąca symulatorem postapokaliptycznej rzeczywistości.
 Gracze mogą walczyć, zdobywać surowce, budować domy oraz miasta i wpływać na cały świat gry.
 W Edengradzie zawarto w pełni realistyczny system ekonomiczny znany z prawdziwego świata.
 Edengrad uzyskał drugie miejsce spośród kilku tysięcy gier na Steam Greenlight w ciągu zaledwie kilku dni.
 W czerwcu 2016 roku została z sukcesem przeprowadzona kampania za pośrednictwem portalu Kickstarter.
 Gra Edengrad zostanie wydana na Steam i kilka innych platform cyfrowych.
 Gra prezentowana była również na targach Poznań Game Arena, podczas których zdobyła wiele pozytywnych opinii
zarówno od gości, jak i dziennikarzy. Olbrzymim osiągnięciem spółki jest zdobycie ponad 200 tysięcy złotych za
pośrednictwem portalu Kickstarter gdzie „sprzedawane” były przedpremierowe wersje gry. Gra zdobyła poparcie
graczy z wielu krajów ze wszystkich kontynentów. Efektem tego sukcesu jest podpisana w dniu 20 czerwca 2015r.
umowa z Valve Corporation na cyfrową dystrybucję gry. Sklep Steam ma aktualnie 125 mln klientów na całym świecie.
 Na początku przyszłego roku spółka planuje wydanie swojej drugiej gry - tym razem w technologii wirtualnej
rzeczywistości VR. Będzie to w pełni niezależny produkt z gatunku bitewnego.

DEBIUT EDENGRAD jeszcze w 2016 roku!

INFORMACJE O OFERCIE
Przedział cenowy: 15,00 - 20,00 zł

HARMONOGRAM OFERTY

Liczba oferowanych akcji: 200 000
Przed emisją liczba akcji wynosi 1,02 mln. Oferowanych jest 200 tys.
akcji zwykłych na okaziciela serii E. Akcje serii E będą stanowić 16,39%
kapitału zakładowego i 13,51% liczby głosów.

ZAPISY NA AKCJE

Emitent

10.10.2016 r.
od 10.10.2016 r.
do 13.10.2016 r.
13.10.2016 r.

Publikacja Memorandum Informacyjnego
Budowa księgi popytu
Publikacja ceny emisyjnej

od 14.10.2016 r.
do 24.10.2016 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat od
inwestorów

do 25.10.2016 r.

Zamknięcie Oferty.

Oferujący

Kontakt dla mediów
Artur Górski PROPERTY

office@hgames.eu
www.hgames.eu

+48 22 330 68 88
biuro@dmcp.com.pl
www.dmcp.com.pl

+48 501 215 243
artur.gorski@amcg.pl

EDENGRAD W SIECI






Strona internetowa gry – www.edengrad.net
Kickstarter - https://www.kickstarter.com/projects/2102830267/edengrad
Facebook - https://www.facebook.com/edengradgame/?fref=ts
Youtube - https://www.youtube.com/c/HuckleberryGamesofficial%20
Instagram - https://www.instagram.com/huckleberrygames/

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym
prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie akcji serii E jest memorandum
informacyjne akcji serii E dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych spółki: www.hgames.eu oraz
oferującego: www.dmcp.com.pl

