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Raport sporządzony został przez spółkę ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna (dawniej Laser-Med
S.A.) z siedzibą w Krakowie, przy ul. Malwowej 30, 30-611 Kraków (dalej również: Spółka,
Emitent), zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) „Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
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1. Wprowadzenie
Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej Laser-Med S.A.) przedkłada raport z działalności Spółki
w I kwartale 2018 roku. Był to okres znaczący dla rozwoju Spółki w związku z zarejestrowanym w dniu
9 marca 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia
Emitenta z ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna KRS 0000517599. Połączenie nastąpiło w trybie art. 492
§ 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej w zamian za nowo
emitowane akcje, które spółka przejmująca wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej - na zasadach
określonych w planie połączenia Laser-Med Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz ONE MORE
LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, uzgodnionym w dniu 28 września 2017 roku oraz zgodnie
z uchwałami z dnia 24 stycznia 2018 roku Walnego Zgromadzenia Laser-Med S.A. oraz Walnego
Zgromadzenia ONE MORE LEVEL S.A.
Po połączeniu kapitał zakładowy ONE MORE LEVEL S.A. wynosi 5.351.644,00 zł i dzieli się na 53.516.440
akcji wszystkich emisji, tj.:
 5.516.440 akcji serii A1 zwykłych na okaziciela,
 48.000.000 akcji serii B zwykłych na okaziciela.
Kwota kapitału wpłaconego wynosi 5.351.644,00 zł.
Akcje serii B zostały w dniu 15 marca 2018 roku przydzielone akcjonariuszom przez Zarząd Emitenta
Uchwałą nr 1/03/2018.
Sąd Rejestrowy wpisał do KRS zmianę firmy Spółki, która od 9 marca 2018 roku brzmi ONE MORE LEVEL
Spółka Akcyjna.
Obecnie trwają intensywne działania operacyjne związane z połączeniem oraz wewnętrzne działania
porządkujące podmiot po dokonanym połączeniu. Obejmują one zarówno kwestie realizowanej
działalności w zakresie projektowania gier komputerowych, jak również opracowania najlepszych
rozwiązań dla przyszłości Spółki i jej Akcjonariuszy. Działania te, znajdą wyraz w przyszłej strategii
rozwoju Emitenta, gdy zostanie ona opracowana i przyjęta przez Zarząd.
Flagowym projektem studia One More Level S.A. jest “God’s Trigger”. Tworzona we współpracy
z Wydawnictwem Techland kooperacyjna gra akcji jest jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów
2018 roku na konsole (PS4, Xbox One) i komputery osobiste.
Gra opowiada historię dwojga bohaterów - anioła Harry’ego i demonicy Judy - którzy wspólnie muszą
stawić czoła Apokalipsie. Porywająca przygoda składa się z 28 poziomów fabularnych, które
przeprowadzą graczy przez zróżnicowane lokacje, takie jak plan filmowy w stylu western, katakumby,
huta stali, baza wojskowa, czy niebiańskie tarasy. Podstawowym założeniem gry jest połączenie
dynamicznej akcji z taktyką i planowaniem. Kooperacja realizowana jest w sposób asymetryczny.
Oznacza to, że każda z postaci posiada różne bronie, umiejętności, a także zdolności specjalne, które
umożliwiają postaciom dostęp do różnych części poziomów gry. Istotną mechaniką poszerzającą
strategiczne aspekty gry jest również bullet time (spowolnienie czasu), który odpalany jest dzięki
synchronizacji zachowań graczy (synchroniczne zabijanie przeciwników) lub w kontekstowych,
przewidzianych przez twórców sytuacjach. Kooperacja nie jest jednak jedyną opcją rozgrywki. Możliwa
jest również gra w trybie dla jednego gracza, w którym gracz może dowolnie przełączać się między
bohaterami w czasie rzeczywistym. Zaimplementowany system rozwoju postaci, dodatkowe poziomy
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“Arcade” oraz system rankingów sprawiają, że “God’s Trigger” to gra na długie godziny, nawet po
zakończeniu głównego wątku fabularnego!
“God’s Trigger” został wymieniony na liście najciekawszych gier 2018 roku w prestiżowym serwisie
pcgamer.com, a ilustracja z gry posłużyła za okładkę artykułu.
Na polskim rynku gra została dostrzeżona przez największe serwisy poświęcone elektronicznej
rozrywce (ppe.pl, graczpospolita.pl, cdaction.pl, gram.pl, gry-online.pl, tvgry.pl), które zgodnie uznały
“God’s Trigger” za obiecującego i dobrze prognozującego przedstawiciela gier swojego gatunku.
“God’s Trigger” prezentowany był podczas największych międzynarodowych imprez branżowych
zeszłego roku. Stoisko “God’s Trigger” na targach Gamescom 2017 w Kolonii otrzymało nominację w
kategoriach “Game of the Show” i “Best Booth”. Gra otrzymała nagrodę w kategorii “Best Skill / Puzzle
Game” oraz nominację od społeczności Gamescom do najlepszej gry targów. “God’s Trigger”
prezentowane było również na targach PAX West 2017 w Seattle, gdzie otrzymało nagrodę "Royal Flush
Magazine: Editors' Choice" i na Play Expo w Manchesterze. Dzięki współpracy z Wydawnictwem
Techland w projekcie przewidziana jest rozbudowana kampania marketingowa, która zapewni
właściwą ekspozycję IP zarówno na rynku lokalnym jak i globalnym. Kampania uwzględnia udział
influencerów i celebrytów (m.in. przy realizacji polskiej wersji językowej gry).
Linki do artykułów źródłowych:
 RockPaperShotgun.com
– https://www.rockpapershotgun.com/2017/08/23/gods-trigger-iscooperative-hotline-miami-with-a-devilish-twist/
 PCGamer.com
– https://www.pcgamer.com/gods-trigger-is-a-lightning-fast-co-opbrawler-in-the-style-of-hotline-miami/
 Graczpospolita.pl
–
https://graczpospolita.pl/90-polskich-gier-w-ktore-zagramy-w2018-roku-czesc-4-z-9/
 PPE.pl
– https://www.ppe.pl/publicystyka/3405/gralismy-w-god-s-triggercos-wiecej-niz-tylko-polskie-hotline-miami.html
2. Podstawowe informacje o Emitencie
Firma Emitenta:

ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej Laser-Med S.A.)

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba i adres:

Kraków 30-611, ul. Malwowa 30

Telefon:

+48 12 654 05 19

Faks:

+48 12 654 05 19

Adres poczty elektronicznej:

info@omlgames.com

Adres strony internetowej:

http://www.omlgames.com/pl/
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KRS:

0000385650

Organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON:

340906616

NIP:

9671342264

ilość akcji

Kapitał zakładowy (podstawowy) wynosi 5.351.644,00 zł i dzieli
się na 53.516.440 akcji wszystkich emisji, tj.: 5.516.440 akcji serii
A1 zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda
oraz 48.000.000 akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości
nominalnej 0,10 PLN każda.

Czas trwania

czas nieokreślony

Zarząd

Funkcja

Iwona Cygan

Prezes Zarządu

Łukasz Górski

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Funkcja

Artur Górski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Natalia Górska

Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Górski

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Wykurz

Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Staniszewska

Członek Rady Nadzorczej

Ticker

LSR

Rynek notowań

Alternatywny system obrotu NewConnect
Źródło: Emitent
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2.1 Profil działalności Emitenta
ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej Laser-Med S.A.) jest podmiotem, który do 2017 roku działał
w segmencie chirurgii, medycyny estetycznej oraz kosmetologii. Prowadzona działalność nie była
satysfakcjonująco rentowna.
Ze względu na brak oczekiwanych wyników finansowych z prowadzonej działalności oraz w celu
zapewnienia Spółce możliwości dalszego rozwoju, wzmocnienia jej kondycji finansowej i majątkowej
oraz wzrostu wartości, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 21 marca 2017
roku Akcjonariusze podjęli uchwały o:
 zmianie przedmiotu działalności,
 zmianie siedziby,
 powołaniu nowych Członków Rady Nadzorczej.
W 2017 roku akcje Emitenta zostały kupione przez nowych akcjonariuszy, został zmieniony Zarząd oraz
Rada Nadzorcza Spółki. W marcu 2017 roku przeprowadzono istotne działania restrukturyzacyjne,
obejmujące redukcję zobowiązań (Spółka otrzymała oświadczenia od Wierzycieli o umorzeniu
zobowiązań Spółki w stosunku do tych podmiotów z tytułu udzielonych pożyczek w łącznej wysokości
ponad 161 tys. zł) oraz zbycie aktywów (Spółka dokonała zbycia aktywów - środków trwałych
związanych z dotychczasowym przedmiotem działalności za kwotę ponad 159 tys. zł).
W dniu 26 kwietnia 2017 roku Zarząd w celu umożliwienia dalszego zintensyfikowanego rozwoju
Emitenta przyjął nowe kierunki rozwoju Spółki. Emitent podjął decyzję o zmianie przedmiotu
działalności na inwestowanie w spółki z branży gier komputerowych oraz mobilnych ponieważ
dostrzegł wysoki potencjał rozwoju tego sektora w Polsce. Przyjęte rozwiązania przewidują zmianę
profilu realizowanego biznesu Spółki i rozpoczęcie działalności inwestycyjnej w obszarze produkcji gier
komputerowych oraz mobilnych.
Wraz z Zarządem spółki ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, dostrzegając korzyści
płynące z zacieśnienia współpracy i zamierzając wykorzystać efekty synergii, płynące z posiadanego
doświadczenia oraz potencjału obu podmiotów, Zarząd Emitenta w dniu 11 maja 2017 roku podpisał z
ONE MORE LEVEL S.A. Porozumienie inwestycyjne. Następnie w dniu 22 maja 2017 roku obie Spółki
podpisały list intencyjny w sprawie połączenia, po czym w dniu 10 lipca 2017 roku podpisały TermSheet zawierający wstępne i ogólne warunki połączenia Spółek.
W dniu 29 września 2017 roku Zarząd Laser-Med S.A. jako Spółka Przejmująca opublikował Plan
Połączenia ze spółką ONE MORE LEVEL S.A. jako Spółka Przejmowana, podpisany dnia 28 września 2017
roku przez Zarządy łączących się spółek. Plan połączenia wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego do
jego zbadania został złożony w Sądzie Rejestrowym w dniu 30 września 2017 roku. Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Laser-Med Spółka Akcyjna (jako spółka przejmująca) w dniu 24 stycznia 2018
roku podjęło jednomyślnie uchwałę o połączeniu z ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie KRS
0000517599.
W dniu 9 marca 2018 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. akt: sprawy KR.XI NS-KRS/4388/18/388 dokonał
wpisu połączenia Emitenta z ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna KRS 0000517599 i związanego z
połączeniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do wysokości 5.351.644,00 zł (pięć
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milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) poprzez
rejestrację akcji serii B zwykłych na okaziciela w liczbie 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) sztuk
akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, przeznaczonych dla akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000517599 jako spółki przejmowanej.
2.2. Struktura akcjonariatu i skład organów Emitenta
I.

Struktura akcjonariatu

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 11 maja 2018 roku wynosi 5.351.644,00 zł i dzieli się na 53.516.440
akcji wszystkich emisji, tj.: 5.516.440 akcji serii A1 zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10
PLN każda oraz 48.000.000 akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.
Według najlepszej wiedzy Emitenta, struktura akcjonariatu Spółki ONE MORE LEVEL S.A., ze
wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień 31 marca 2018 roku oraz na dzień sporządzenia
niniejszego raportu, co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu przedstawia się następująco:

AKCJONARIUSZ

Ilość akcji
(szt.)

Udział % w
kapitale

Ilość głosów
(szt.)

Udział %
w głosach

Krzysztof Jakubowski

12 000 000

22,42

12 000 000

22,42

Michał Sokolski

12 000 000

22,42

12 000 000

22,42

January Ciszewski
(wraz z NC Investors Sp. z o.o.,
Zielona sp. z o.o. )

4 608 090

8,61

4 608 090

8,61

Tomasz Majewski

4 320 000

8,07

4 320 000

8,07

Artur Górski

3 272 640

6,12

3 272 640

6,12

Grzegorz Krupnik

2 880 000

5,38

2 880 000

5,38

Grzegorz Wątroba

2 880 000

5,38

2 880 000

5,38

Pozostali Akcjonariusze

11 555 710

21,60

11 555 710

21,60

SUMA

53 516 440

100,00

53 516 440

100,00
Źródło: Emitent
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Strukturę akcjonariatu określono w oparciu o następujące dokumenty:
 Krzysztof Jakubowski - zawiadomienie opublikowane przez Emitenta raportem ESPI nr 8/2018
z dnia 20 marca 2018 roku,
 Michał Sokolski - zawiadomienie opublikowane przez Emitenta raportem ESPI nr 9/2018 z dnia 20
marca 2018 roku,
 January Ciszewski (wraz z NC Investors sp. z o.o., Zielona sp. z o.o.) - zawiadomienie opublikowane
przez Emitenta raportem ESPI nr 14/2018 z dnia 20 marca 2018 roku,
 Tomasz Majewski - zawiadomienie opublikowane przez Emitenta raportem ESPI nr 6/2018 z dnia
19 marca 2018 roku,
 Artur Górski - zawiadomienie opublikowane przez Emitenta raportem ESPI nr 12/2018 z dnia 20
marca 2018 roku,
 Grzegorz Krupnik - zawiadomienie opublikowane przez Emitenta raportem ESPI nr 10/2018 z dnia
20 marca 2018 roku,
 Grzegorz Wątroba - zawiadomienie opublikowane przez Emitenta raportem ESPI nr 7/2018 z dnia
19 marca 2018 roku.
II.

Skład organów Emitenta

Zarząd:
W skład Zarządu Emitenta w pierwszym kwartale 2018 roku wchodzili:
 January Ciszewski
- Prezes Zarządu
 Łukasz Górski
- Członek Zarządu
W dniu 26 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 1/03/2018, na mocy której
odwołała z dniem 26 marca 2018 roku Pana Januarego Ciszewskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki.
W dniu 26 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 2/03/2018, na mocy której
powołała od dnia 26 marca 2018 roku Panią Iwonę Cygan na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
W skład Zarządu Emitenta na dzień 31 marca 2018 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu
wchodzili:
 Iwona Cygan
- Prezes Zarządu
 Łukasz Górski
- Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
W skład Rady Nadzorczej Emitenta w pierwszym kwartale 2018 roku oraz na dzień sporządzenia
raportu wchodzili:
 Artur Górski
- Przewodniczący Rady Nadzorczej
 Natalia Górska
- Członek Rady Nadzorczej
 Mirosław Górski
- Członek Rady Nadzorczej
 Tomasz Wykurz
- Członek Rady Nadzorczej
 Agnieszka Staniszewska
- Członek Rady Nadzorczej
Skład osobowy Rady Nadzorczej w pierwszym kwartale 2018 roku nie ulegał zmianie.
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3. Wybrane dane finansowe Emitenta
I.

Wybrane pozycje Bilansu Emitenta (w zł)

wyszczególnienie

31.03.2018

31.03.2017

Kapitał własny

35 924 403,58

2 833,24

0,00

0,00

Należności krótkoterminowe

198 697,63

6 548,55

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

102 632,82

888,24

0,00

0,00

1 722 383,87

6 952,36

Należności długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

Źródło: Emitent

II.

Wybrane pozycje Rachunku Zysków i Strat Emitenta (w zł)
01.01.2018
- 31.03.2018

01.01.2017
- 31.03.2017

210 366,94

252 159,10

0,00

4 290,58

Zysk/strata na sprzedaży

-6 295,64

61 991,85

Zysk/strata na działalności operacyjnej

-6 295,64

104 080,46

Zysk/strata brutto

-10 883,17

262 370,28

Zysk/strata netto

-10 883,17

262 370,28

wyszczególnienie
Przychody netto ze sprzedaży
Amortyzacja

Źródło: Emitent
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4. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta (w zł)
A. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła
w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą bezpośrednią.
Rzeczowe Aktywa Trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na
podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja jest
dokonywana metodą liniową. Stosowane stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o okres
ekonomicznej użyteczności środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych).
Komputery umarzane są przez okres 3 lat. Inne urządzenie techniczne umarzane są przez okres 5 lat.
Samochody osobowe oraz ciężarowe (zarówno będące własnością spółki, jak i użytkowane na
podstawie umowy leasingu finansowego zgodnie z UOR) umarzane są przez okres 4 lat.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej to
znaczy poniżej 3,5 tysięcy złotych odnoszone są jednorazowo w koszty.
Zapasy
Zapasy na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia nie wyższych od
ceny sprzedaży netto danego składnika. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu
metody pierwsze weszło - pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia,
zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły
swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące
wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.
Należności
Na dzień nabycia lub powstania należności krótkoterminowe ujmuje się według wartości nominalnej,
czyli według wartości określonej przy ich powstaniu. Natomiast na dzień bilansowy należności
krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Odpisy
aktualizujące wartość należności dokonywane są wg następujących zasad:



Należności przeterminowane powyżej 360 dni obejmowane są odpisem w pełnej wysokości,
W pozostałych przypadkach obowiązuje indywidualna ocena dokonana przez kierownika jednostki.

W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki może odstąpić od tworzenia odpisów
aktualizujących należności. Do takich przypadków należy zaliczyć między innymi zapłatę po dniu
bilansowym, a przed datą sporządzenia sprawozdania finansowego.
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Do należności krótkoterminowych zaliczono wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, niezależnie
od umownego terminu ich zapłaty oraz należności z pozostałych tytułów wymagalne w ciągu 12
miesięcy od dnia bilansowego.
Środki pieniężne
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych
okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Kapitały
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Różnice między wartością emisyjną i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym.
Koszty poniesione na emisję nowych akcji pomniejszają kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyżej
ich wartości nominalnej do wysokości tego kapitału. Pozostałe koszty są zaliczane do kosztów
finansowych.
Rezerwy
Rezerwy tworzone są w przypadku, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy)
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego
obowiązku spowoduje konieczność wydatkowania środków pieniężnych, oraz gdy można dokonać
wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Zobowiązania
Wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.
Przychody ze sprzedaży
Obejmują należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od
towarów i usług (VAT), ujmowany w okresach, których dotyczą.
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B. Bilans (w zł)
AKTYWA

31.03.2018

31.03.2017

A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
3. Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
d) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe

35 967 379,85
35 958 509,88
0,00
35 958 509,88
0,00
0,00
8 869,97
8 869,97
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

975,51
7 894,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy i usługi
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 679 407,60
1 370 231,88
0,00
1 370 231,88
0,00
0,00
0,00
198 697,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 785,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 548,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
198 697,63
116 117,81
116 117,81
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
6 548,55
6 548,55
6 548,55
0,00

0,00

0,00

82 579,82
0,00
102 632,82
102 632,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
888,24
888,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
102 632,82
102 632,82
0,00
0,00
0,00
7 845,27
0,00
0,00

0,00
0,00
888,24
888,24
0,00
0,00
0,00
2 348,81
0,00
0,00

37 646 787,45

9 785,60

PASYWA

31.03.2018

31.03.2017

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością
nominalną udziałów (akcji)
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania

35 924 403,58
5 351 644,00
31 200 000,00

2 833,24
551 644,00
0,00

31 200 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
-616 357,25
-10 883,17

0,00
0,00
0,00
0,00
-811 181,04
262 370,28

0,00

0,00

1 722 383,87
0,00

6 952,36
0,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

0,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
D. Udziały (akcje) własne
AKTYWA RAZEM
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2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
3. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
PASYWA RAZEM

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 722 383,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 952,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 722 383,87
1 025 526,07
0,00
0,00
99 134,37
99 134,37
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
6 952,36
0,00
0,00
0,00
6 897,36
6 897,36
0,00
0,00
0,00

510 642,68

55,00

87 080,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

37 646 787,45

9 785,60
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C. Rachunek zysków i strat [wariant porównawczy] (w zł)

wyszczególnienie

01.01.2018
- 31.03.2018

01.01.2017
- 31.03.2017

210 366,94

252 159,10

0,00

0,00

210 366,94

245 368,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
216 662,58
0,00
32,07
16 128,85
390,00
0,00
183 192,58
16 919,08
0,00
0,00
0,00
-6 295,64
0,00

6 790,58
190 167,25
4 290,58
40 233,98
83 197,46
1 794,49
0,00
46 532,90
9 529,24
0,00
4 588,60
0,00
61 991,85
137 445,79

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6 295,64
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
137 445,79
95 357,18
0,00
0,00
95 357,18
104 080,46
181 641,67
0,00
0,00

– w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale

0,00

0,00

b) od jednostek pozostałych, w tym:

0,00

0,00

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
– od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji
pełnej
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,
zmniejszenie – wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży tow. i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
– podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:
– emerytalne
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinans. aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata z tytułu rozchodu niefinans. aktywów trwał.
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
a) od jedn. powiąż., w tym:
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– w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale

0,00

0,00

II. Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finans., w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
V. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 587,53
4 587,53
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181 641,67
23 351,85
0,00
0,00

0,00

0,00

– w jednostkach powiązanych
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV. Inne
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)
J. Podatek dochodowy
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)

0,00
0,00
0,00
-10 883,17
0,00

0,00
0,00
23 351,85
262 370,28
0,00

0,00

0,00

L. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)

-10 883,17

262 370,28

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
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D. Rachunek przepływów pieniężnych (w zł)

Wyszczególnieni e

01.01.2018
01.01.2017
- 31.03.2018 - 31.03.2017

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(I+/-II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:

-10 883,17
-856 299,92
0,00
0,00
0,00
0,00
-6 527,09
-1 370 231,88
-192 460,63

262 370,28
-6 695,38
4 290,58
0,00
0,00
0,00
0,00
14 095,33
-4 148,75

688 144,80

-21 013,54

-7 845,27
32 620,15

81,00
0,00

-867 183,09

255 674,90

0,00

91 424,30

0,00

91 424,30

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(I–II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału
zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:
– o ograniczonej możliwości dysponowania

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

91 424,30

940 844,38

20 544,38

0,00

0,00

940 844,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20 544,38
0,00
0,00
366 755,87
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
940 844,38
73 661,29
73 661,29
0,00
28 971,53
102 632,82
0,00

0,00
366 755,87
-346 211,49
887,71
887,71
0,00
0,53
888,24
0,00
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E. Zestawienie zmian w kapitale własnym (w zł)
Wyszczególnieni e

31.03.2018

31.03.2017

-64 713,25
0,00
0,00

-259 537,04
0,00
0,00

-64 713,25

-259 537,04

551 644,00
0,00
4 800 000,00
4 800 000,00
0,00
0,00
5 351 644,00
0,00
0,00
31 200 000,00
31 200 000,00
0,00

551 644,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
551 644,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

– pokrycia straty

0,00

0,00

– wynik na transakcjach dotyczących akcji własnych

0,00

0,00

31 200 000,00

0,00

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu

0,00

0,00

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie z tytułu
b) zmniejszenie z tytułu
– zbycia środków trwałych

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

0,00

0,00

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek
okresu

0,00

0,00

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

0,00

0,00

b) zmniejszenie z tytułu
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec
okresu
5. Różnice kursowe z przeliczenia
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-825 833,06
0,00

0,00
0,00
0,00

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po
korektach
1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie z tytułu
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie z tytułu
– umorzenia udziałów (akcji)
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie z tytułu
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną
wartość)
b) zmniejszenie z tytułu

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
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– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie z tytułu
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie z tytułu
– podział zysku na kapitał zapasowy
– przeniesienia kapitału zapasowego
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie z tytułu
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie z tytułu
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
7. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

0,00
0,00

0,00
0,00

-825 833,06

0,00

0,00
0,00
209 475,81
209 475,81

0,00
0,00
0,00
0,00

-616 357,25
616 357,25
0,00
0,00
616 357,25
0,00
0,00
0,00
616 357,25
-616 357,25
-10 883,17
0,00
10 883,17
0,00
35 924 403,58

0,00
1 191 183,18
0,00
0,00
1 191 183,18
0,00
0,00
380 002,14
811 181,04
-811 181,04
262 370,28
262 370,28
0,00
0,00
2 833,24

35 924 403,58

2 833,24
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5. Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki
finansowe.
Znaczący wpływ na wyniki Spółki miały przeprowadzone przez Emitenta w marcu br. działania związane
z połączeniem spółek Laser-Med Spółka Akcyjna i ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna. Wskutek tego ma
powstać podmiot o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży gier komputerowych, mający znacznie
większe możliwości prowadzenia działalności inwestycyjnej. Emitent zamierza wykorzystać efekty
synergii wynikające między innymi z wzajemnego uzupełnienia potencjału obu podmiotów,
optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności.
6. Informacja Zarządu Spółki na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent
podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.
Wszelkie działania Zarządu Emitenta były nakierowane na realizację przyjętych nowych kierunków
rozwoju Spółki. Emitent podjął decyzję o zmianie przedmiotu działalności na inwestowanie w spółki z
branży gier komputerowych oraz mobilnych, ponieważ dostrzega wysoki potencjał rozwoju tego
sektora w Polsce. Przyjęte rozwiązania przewidują zmianę profilu realizowanego biznesu Spółki i
rozpoczęcie działalności inwestycyjnej w obszarze produkcji gier komputerowych oraz mobilnych.
ISTOTNE ZDARZENIA W I KWARTALE 2018 ROKU


Harmonogram raportów okresowych

W dniu 15 stycznia 2018 roku Zarząd Emitenta poinformował, iż raporty okresowe Spółki w 2018 roku
będą publikowane w następujących terminach:
 raport roczny za 2017 r. - w dniu 16 marca 2018 r.,
 jednostkowy za I kwartał 2018 r. - w dniu 11 maja 2018 r.,
 jednostkowy za II kwartał 2018 r. - w dniu 10 sierpnia 2018 r.,
 jednostkowy za III kwartał 2018 r. - w dniu 10 listopada 2018 r.
W związku z dokonaną publikacją raportu rocznego nie później niż 80 dni od daty zakończenia roku
obrotowego, na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect" Emitent był zwolniony z publikacji raportu za IV kwartał 2017 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości
w formie raportu bieżącego.


Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Laser-Med S.A. oraz ONE MORE LEVEL S.A. wraz ze
zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Laser-Med S.A.

W dniu 16 stycznia 2018 roku Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 504 w związku z art. 402(1)
Kodeksu spółek handlowych, po raz drugi zawiadomił akcjonariuszy o zamiarze połączenia Laser-Med
S.A. z siedzibą w Krakowie oraz ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, a także po raz drugi
poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 stycznia
2018 roku na godzinę 11.00 w Krakowie w siedzibie Spółki przy ulicy Malwowej 30 w Krakowie oraz
przekazał ponownie pełną treść ogłoszenia i projekty uchwał.
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Treść Uchwał podjętych przez NWZA w dniu 24 stycznia 2018 r.

W dniu 25 stycznia 2018 roku Zarząd Emitenta przekazał protokół Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 24 stycznia 2018 roku, zawierający treść uchwał
podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z
których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę
ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5/01/2018 wyraziło zgodę na połączenie, Emitenta
(Laser-Med S.A.) ze Spółką ONE MORE LEVEL S.A. przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h.,
tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Laser-Med w zamian za nowo
emitowane akcje, które Laser-Med wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej - na zasadach określonych
w planie połączenia Laser-Med Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz ONE MORE LEVEL Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie uzgodnionym w dniu 28 września 2017 roku (zwanym dalej ‘Planem
Połączenia’). Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na:
Plan Połączenia oraz na zmiany Statutu Spółki związane z połączeniem, a mianowicie:
1) Dotychczasowy § 1 o brzmieniu:
„Firma Spółki brzmi: „LASER-MED” Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skrótu firmy: „LASERMED” S.A. oraz znaku słowno-graficznego „LASER-MED” S.A.”
Otrzymał następujące brzmienie:
„Firma Spółki brzmi: ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skrótu firmy ONE
MORE LEVEL S.A. oraz znaku słowno-graficznego ONE MORE LEVEL S.A.”.
2) Do § 3 ust. 1 statutu dodaje się punkty od 21 do 29 o następującym brzmieniu:
Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:
21) 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,
22) 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
23) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
24) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim,
25) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
26) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
27) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
28) 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
29) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem.”
3) Dotychczasowy § 5 ust. 1 o brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 551.644,00 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset
czterdzieści cztery złote 00/100) i dzieli się na:
5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela
serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”
otrzymał następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.351.644,00 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy
sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) i dzieli się na:
a) 5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii A zwykłych na
okaziciela o numerach od A0.000.001 do A5.516.440 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda;
b) 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od
B00.000.001 do B48.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”,
4) Dotychczasowy § 13 ust. 1 statutu Laser-Med o brzmieniu:
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„1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do sześciu Członków, powoływanych uchwałą Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy, na wspólną 3-letnią kadencję.”
otrzymał następujące brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu Członków, powoływanych na wspólną 3-letnią
kadencję uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”
5) do § 13 Statutu Spółki Laser-Med dodano ustępy od 6 do 10 o następującej treści:
„6. Akcjonariuszowi Januaremu Ciszewskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch
członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej
mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów
na Walnym Zgromadzeniu.
7. Akcjonariuszowi Arturowi Górskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego
członka Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą
być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na
Walnym Zgromadzeniu.
8. Akcjonariuszowi Tomaszowi Majewskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego
członka Rady Nadzorczej oraz prawo do wyznaczania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powyższe
prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki
uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
9. Akcjonariuszowi Krzysztofowi Jakubowskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania
jednego członka Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady
Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć
procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
10. Akcjonariuszowi Michałowi Sokolskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego
członka Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą
być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na
Walnym Zgromadzeniu.”
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu
porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono
sprzeciwów.


Połączenie Emitenta ze Spółką ONE MORE LEVEL S.A.

W dniu 25 stycznia 2018 roku Zarząd Emitenta otrzymał informację od Spółki ONE MORE LEVEL Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. w
dniu 24 stycznia 2018 roku podjęło uchwałę o połączeniu z Laser-Med Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie. Uchwała ta została podjęta jednomyślnie, ze 100 % poparciem. Zarząd ONE
MORE LEVEL S.A. został upoważniony przez Walne Zgromadzenie do wykonania wszystkich
niezbędnych czynności, aby sfinalizować proces połączenia obu podmiotów.


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ w dniu 24.01.2018 r.

W dniu 30 stycznia 2018 roku Zarząd Emitenta przekazał wykaz akcjonariuszy posiadających co
najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się
w dniu 24 stycznia 2018 roku.
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Rejestracja połączenia, zmiany nazwy Emitenta oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego i
liczby akcji Laser-Med S.A.

W dniu 9 marca 2018 roku Zarząd Emitenta poinformował, że na podstawie elektronicznego wyciągu
aktualnego KRS powziął w dniu 9 marca 2018 roku informację o dokonaniu w dniu 9 marca 2018 roku
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego sygn. akt sprawy KR.XI NS-KRS/4388/18/388 wpisu połączenia Emitenta z ONE
MORE LEVEL Spółka Akcyjna.
Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki
przejmowanej w zamian za nowo emitowane akcje, które spółka przejmująca wyda akcjonariuszom
spółki przejmowanej - na zasadach określonych w planie połączenia Laser-Med Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie oraz ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, uzgodnionym
w dniu 28 września 2017 roku oraz zgodnie z uchwałami z dnia 24 stycznia 2018 roku Walnego
Zgromadzenia Laser-Med S.A. oraz Walnego Zgromadzenia ONE MORE LEVEL S.A.
Po połączeniu kapitał zakładowy wynosi 5.351.644,00 zł i dzieli się na 53.516.440 akcji wszystkich
emisji, tj.:
 5.516.440 akcji serii A1 zwykłych na okaziciela,
 48.000.000 akcji serii B zwykłych na okaziciela.
Kwota kapitału wpłaconego wynosi 5.351.644,00 zł.
Akcje serii B miały zostać wydane akcjonariuszom niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Emitenta
stosownej Uchwały, o czym Spółka zobowiązała się poinformować oddzielnym raportem bieżącym, co
nastąpiło. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego wpisał do KRS zmianę firmy Spółki, która brzmi ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna.
Ponadto Zarząd poinformował, iż po otrzymaniu z Sądu Rejestrowego postanowienia o wpisie wraz
z uzasadnieniem, Emitent opublikuje tekst jednolity Statutu Spółki, co nastąpiło.


Przydział akcji serii B

W dniu 15 marca 2018 roku Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2018 z dnia
9 marca 2018 roku, podjął uchwałę nr 1/03/2018 z dnia 15 marca 2018 roku Zarządu ONE MORE LEVEL
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650 o dokonanie przydziału akcji serii B. Wydanie
akcji serii B akcjonariuszom nastąpi po dokonaniu ich dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych poprzez zapisanie akcji na wskazanych przez akcjonariuszy poszczególnych rachunkach
maklerskich należących do każdego z nich. W związku z planowaną dematerializacją akcje serii B nie
zostaną wydane akcjonariuszom w formie dokumentu.


Raport roczny Spółki ONE MORE LEVEL S.A. za 2017 r.

W dniu 16 marca 2018 roku Zarząd Emitenta przekazał raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2017.


Przekroczenie progu

W dniu 19 marca 2018 roku Zarząd Emitenta poinformował, zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 19 marca 2018 roku otrzymał
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zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana
Tomasza Majewskiego o przekroczeniu w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego po
połączeniu progu 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które opublikował.


Przekroczenie progu

W dniu 19 marca 2018 roku Zarząd Emitenta poinformował, zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 19 marca 2018 roku otrzymał
zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana
Grzegorza Wątroba o przekroczeniu w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego po
połączeniu progu 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które opublikował.


Przekroczenie progu

W dniu 20 marca 2018 roku Zarząd Emitenta poinformował, zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 20 marca 2018 roku otrzymał
zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana
Krzysztofa Jakubowskiego o przekroczeniu w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego
po połączeniu progu 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które
opublikował.


Przekroczenie progu

W dniu 20 marca 2018 roku Zarząd Emitenta poinformował, zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 20 marca 2018 roku otrzymał
zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana
Michała Sokolskiego o przekroczeniu w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego po
połączeniu progu 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które opublikował.


Przekroczenie progu

W dniu 20 marca 2018 roku Zarząd Emitenta poinformował, zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 20 marca 2018 roku otrzymał
zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana
Grzegorza Krupnik o przekroczeniu w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego po
połączeniu progu 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które opublikował.
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Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

W dniu 20 marca 2018 roku Zarząd Emitenta poinformował, że w dniu 20 marca 2018 roku do siedziby
Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE, od Pana Artura Górskiego, pełniącego jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Emitenta o nabyciu akcji Spółki ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna, które opublikował.


Przekroczenie progu

W dniu 20 marca 2018 roku Zarząd Emitenta poinformował, zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 20 marca 2018 roku otrzymał
zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana
Artura Górskiego o zejściu ponad 1 % poniżej 33 % w ogólnej liczbie głosów oraz o zejściu poniżej 10 %
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w wyniku rejestracji podwyższenia
kapitału zakładowego po połączeniu, które opublikował.


Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

W dniu 20 marca 2018 roku Zarząd Emitenta poinformował, że w dniu 20 marca 2018 roku do siedziby
Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE, od Pana Januarego Ciszewskiego, pełniącego jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta o
nabyciu wraz z podmiotami powiązanymi akcji Spółki ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna, które
opublikował.


Przekroczenie progu

W dniu 20 marca 2018 roku Zarząd Emitenta poinformował, zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 20 marca 2018 roku otrzymał
zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana
Januarego Ciszewskiego wraz z podmiotami powiązanymi o zejściu poniżej 10 % w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego
po połączeniu, które opublikował.


Tekst jednolity statutu Emitenta

W dniu 23 marca 2018 roku Zarząd Emitenta w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2018 z dnia
9 marca 2018 roku po otrzymaniu w dniu 22 marca 2018 roku postanowienia z dnia 8 marca 2018 roku
o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS
w dniu 9 marca 2018 roku wpisu połączenia Laser-Med S.A. z ONE MORE LEVEL S.A. w Rejestrze
Przedsiębiorców KRS oraz związanych z nim zmian statutu, przedłożył jednolity tekst statutu Spółki.
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Odwołanie Prezesa Zarządu Emitenta

Dnia 27 marca 2018 roku Zarząd Emitenta poinformował, że w dniu 26 marca 2018 roku Rada
Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 1/03/2018, na mocy której odwołała z dniem 26 marca 2018 roku
Pana Januarego Ciszewskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki.


Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta

W dniu 27 marca 2018 roku Zarząd Emitenta poinformował, że w dniu 26 marca 2018 roku Rada
Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 2/03/2018, na mocy której powołała od dnia 26 marca 2018 roku
Panią Iwonę Cygan na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany
rok obrotowy.
Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2018 rok.
8. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu
objętego raportem kwartalnym.
Emitent nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.
9. Wskazanie przyczyn niesporządzenia przez emitenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
Nie dotyczy.
10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.
Stan zatrudnienia na dzień 31 marca 2018 roku w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 7.
11. Oświadczenie Zarządu.
Kraków, dnia 11 maja 2018 roku
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za I kwartał 2018 roku.
Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej Laser-Med. S.A.) z siedzibą w Krakowie oświadcza, iż wedle jego
najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane za I kwartał 2018 roku, sporządzone zostały
zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności
Emitenta zawiera prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć ONE MORE LEVEL S.A.

Iwona Cygan, Prezes Zarządu
Łukasz Górski, Członek Zarządu
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