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Kluczowe fakty: 
Tryb rozgrywki: Singleplayer
Silnik:          Unreal Engine 4
Setting: Kosmos, tajemnicza, odległa planeta
Platformy: PC + konsole (PS5 + Xbox Series S/X)
Premiera gry: 2023

Starward Industries jest w trakcie produkcji pierwszej gry FPP: 
Narracyjny, przygodowy thriller science-fiction 
retro-futurystyczny atompunkowy styl graficzny
adaptacja powieści Stanisława Lema pt. “Niezwyciężony”

THE INVINCIBLE 



Nowy Dojrzały 
Atompunk

Mocna Interaktywna 
Historia

Ekscytująca Obca 
Cywilizacja 

Retro-futurystyczny styl 
graficzny, który sam w sobie 

jest natychmiast 
rozpoznawalny

Linia fabularna pełna 
wyborów, dramaturgii i akcji 
oparta na wysoko cenionym 

klasyku science fiction 
autorstwa Stanisława Lema

Niezgłębiona koncepcja 
nekroewolucji, w której 

ewoluują sztuczne istoty, 
nieorganiczne, obojętne, ale 

zabójcze

THE INVINCIBLE
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Na koniec września 2022 r. Spółka:

● dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 
7,1 mln zł

● rozpoznała inne rozliczenia międzyokresowe 
bierne w kwocie 2,0 mln zł, reprezentujące 
płatności otrzymane od 11 bit studios w ramach 
umowy wydawniczej 

● nie miała żadnego zadłużenia

RAPORT OKRESOWY Q3 2022
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 Emisja 5,9 mln zł
75 000 akcji serii J
cena emisyjna 79 zł

BRAK RECOUPU

Inwestycja 
kapitałowa 
(11 bit studios)

Umowa 
wydawnicza
(11 bit studios)

Emisja 5,9 mln zł
75 000 akcji serii J

cena emisyjna 79 zł

BRAK RECOUPU

RAPORT OKRESOWY Q3 2022

Budżet produkcyjny
Budżet marketingowy

Budżet dodatkowy

RECOUP

Recoup nie dotyczy kwoty wniesionej do spółki przez 11 bit studios w ramach inwestycji 
kapitałowej poprzez podniesienie kapitału zakładowego Starward Industries w drodze emisji akcji 
serii J, a jedynie kwot wynikających z umowy wydawniczej.

Rev-share będzie należny spółce, gdy łączne wpływy ze sprzedaży gry pokryją wydatki poniesione 
przez wydawcę, wynikające wyłącznie z umowy wydawniczej.
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RAPORT OKRESOWY Q3 2022

W dniu 29 lipca 2022 r. Spółka zawarła 
umowę objęcia akcji z 11 bit studios S.A. W 
tym samym dniu otrzymała od nowego 
akcjonariusza kwotę 5,9 mln zł tytułem 
wpłaty na akcje. 

W dniu 6 października 2022 r. akcje serii J 
Spółki objęte przez 11 bit studios S.A. zostały 
zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego.

W dniu 21 października 2022 r. Zarząd 
Spółki złożył wniosek o wprowadzenie tych 
akcji do obrotu na rynku NewConnect.

W dniu 7 listopada 2022 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dokonał warunkowej rejestracji akcji. Oczekujemy na 
wyznaczenie pierwszego dnia notowania wyżej wymienionych akcji w alternatywnym systemie obrotu.
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https://casum.pl/zadaj-bezplatne-pytanie


ZMIANY W ORGANACH
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ZMIANY W ORGANACH
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Marek Markuszewski
Prezes Zarządu

Head of Studio

Maciej Dobrowolski
Członek Zarządu

Chief Marketing Officer

ZARZĄD

Michał Pietrzkiewicz
Członek Zarządu

Chief Financial Officer
Chief Operating Officer
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Marta Adamska
Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Weiss
Przewodniczący Rady 

Nadzorczej

Marcin “Gulash“ Górecki
Członek Rady Nadzorczej

RADA NADZORCZA

Michał Siennicki
Wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej

Bernard Gudowski
Członek Rady Nadzorczej
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WISHLIST

Jesteśmy w środkowej części kampanii 
marketingowej o niskim i średnim natężeniu i 
nie rozpoczęliśmy jeszcze najważniejszej 
części kampani marketingowej The Invincible, 
poprzedzającej sprzedaż gry.

Zajmujemy już 80. miejsce w globalnym 
rankingu Top Whishlist Steam na PC. 
Społeczność gry to aktualnie 20K+ osób.

Posiadamy także własne poczytne konta w 
mediach społecznościowych z wysoką 
konwersją na listę życzeń.

“The Invincible” to gra tworzona także z myślą 
o rozgrywce konsolowej!
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FEARFEST
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We wrześniu wzięliśmy udział w 
organizowanym przez Feardemic - 
Fear Fest 2022.

Dzięki imprezie udało nam się 
dotrzeć do kolejnej grupy graczy, 
tym razem zainteresowanych 
thrillerami i horrorami. Wyniki na 
wishliście i innych kanałach były 
więcej niż zadowalające.

Przede wszystkim, Fear Fest 2022 
był wydarzeniem promowanym na 
głównej stronie Steam.



URODZINY S. LEMA 2022

18

12 września w ramach obchodów 
rocznicy urodzin Stanisława Lema 
opublikowaliśmy na naszych kanałach 
krótki film animowany zatytułowany
 “Creation of a Star”.

Animacja opowiada o “gwieździe”, bez 
której nasza gra nigdy by nie powstała.

Film spotkał się z bardzo ciepłym 
przyjęciem. Zachęcamy do jego 
obejrzenia na naszym kanale YouTube.

http://www.youtube.com/watch?v=AwAe9LzJxdY


DEMO REDAKCYJNE

http://www.youtube.com/watch?v=kE3qH2PZqcw


PGA 2022

W dniach 7-9 października 2022 roku w 
trakcie Poznań Game Arena wraz z 11 bit 
studios po raz pierwszy w historii studia 
oddaliśmy w ręce graczy 40-minutowe 
demo gry The Invincible.

Z targów wróciliśmy z masą cennego 
feedbacku, dwoma nagrodami, w tym dla 
Najlepszej Gry Indie targów i bardzo 
ciepłym przyjęciem przez graczy.
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PGA 2022
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PGA 2022
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AMD RDNA3
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3 listopada w ramach zacieśniania 
współpracy z jednym z naszych partnerów 
technologicznych - firmą AMD - wzięliśmy 
udział w wydarzeniu AMD RDNA 3.

Impreza promowała nową generację kart 
graficznych AMD, a The Invincible był 
jedną z pierwszych gier promowanych 
podczas transmisji.

Na kanale YouTube AMD można również 
obejrzeć materiał poświęcony współpracy 
technologicznej obu firm.

http://www.youtube.com/watch?v=Rl0vZpO12go


HISTORIA SIĘ ROZWIJA
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THERE IS ONE MORE THING…
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Rok 2022 był dla nas bardzo dobry pod względem marketingu, a przecież jeszcze się nie skończył…




