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Carbon Studio

Pierwsza spółka deweloperska na polskim rynku, która tworzy gry 
od początku dedykowane technologii VR na platformy wszystkich 
liczących się producentów: 
komputerów stacjonarnych: Oculus Rift, HTC Vive, Microsoft VR
konsolowych: PlayStation VR (Sony)
oraz przenośnych: Xiaomi MI, Oculus Go, Samsung Gear VR
Ambicją studia jest rozwój swoich produktów na globalnym rynku 
gier. Już teraz firma działa na największych rynkach takich jak: 
USA, Kanada, Wielka Brytania, Niemcy oraz Chiny.

Nasz zespół składa się z 20 utalentowanych deweloperów 
posiadających szerokie kompetencje produkcyjne.

Unikatowy developer gier, działający na rosnącym rynku VR (wirtualna rzeczywistość)



Zarząd Błażej Szaflik – Prezes Zarządu

Produkcją gier komputerowych zajmuje się od 2010 roku. 
Doświadczenie zdobywał pracując jako kierownik działu 
projektowego oraz producent w firmie The Farm 51. 
Współtworzył tytuły takie jak: Painkiller: Hell and Damnation, 
Deadfall Adventures, Afterfall Insanity oraz wiele innych. Od 
2012 roku prowadzi pracownię związaną z projektowaniem 
gier na Uniwersytecie Śląskim.

Aleksander Caban – Członek Zarządu

Z branżą gier komputerowych jest związany od ponad 8 lat. 
Pasjonat wirtualnej rzeczywistości. Obecnie w Carbon 
Studio zajmuje się rozszerzaniem kontaktów biznesowych 
oraz wytycza nowe ścieżki rozwoju firmy. Aktywnie 
uczestniczy w targach i konferencjach branżowych. 

Karolina Koszuta-Caban – Członek Zarządu

Współzałożyciel Carbon Studio oraz główny Producent 
tytułów   firmy   z   ponad   sześcioletnim   doświadczeniem 
w branży gier komputerowych. Na co dzień zajmuje się 
organizacją pracy zespołu oraz planowaniem produkcji.     
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Branża VR

• Rok 2018 - systematyczny, stabilny wzrost urządzeń VR
• Q4 2018 – PlayStation VR zanotowało sprzedaż 

0,7 mln nowych urządzeń
• Bezprzewodowe gogle Oculus Go w siedem miesięcy 

(maj-grudzień 2018) sprzedały się w nakładzie ponad 
1 mln sztuk 

Dane technologicznego portalu analitycznego: SuperData 

• W sprzedaży jest około 2500 tytułów PC VR
• W sprzedaży jest około 300 tytułów PS VR
• Najlepiej sprzedające się gry przekraczają 1 mln kopii
• Sony sprzedało już ponad 21,9 mln kopii gier VR

PlayStation VR
Cena premierowa 
październik 2016: 399$
Cena obecna: 299$

HTC Vive
Cena premierowa 
kwiecień 2016: 799$
Cena obecna: 599$

Oculus Rift
Cena premierowa 
marzec 2016: 599$
Cena obecna: 349$

Sprzedaż urządzeń VR za rok 2018
(dane ogólnoświatowe, podział kwartalny)

Liczba sprzedanych urządzeń VR
(od dnia premiery danych gogli do 2018 roku)



Specyfika rynku VR
Charakterystyka rynku:

• Konsumencki rynek VR jest na 
etapie dynamicznego wzrostu

• Rozwój urządzeń i adaptacja nowych sposobów 
poruszania się w aplikacji zniwelowała poczucie 
dyskomfortu graczy, które występowało w pierwszych 
latach korzystania z gogli VR

• Biblioteka Steam VR liczy obecnie ok. 2,5 tys. tytułów – dla 
porównania, w bibliotece Steam PC jest ok. 30 tys. gier

Oficjalne dane firmy Valve - grudzień 2018

79% wzrostu liczby aktywnych użytkowników 
gogli VR na Steam VR, od 2017 do 2018

około 700 tys. aktywnych użytkowników 
Steam VR miesięcznie 

Procent aktywnych użytkowników VR na platformie Steam
(dane miesięczne)



Dynamiczny rozwój rynku VR

Dane technologicznego portalu analitycznego: Super Data 

• Zdaniem analityków wartość rynku VR 
w 2020 roku wyniesie około 10 mld USD

• Według prognoz Super Data – gogle Oculus 
Quest do końca roku sprzedadzą się 
w nakładzie 1 mln sztuk

• USA, Chiny, Japonia, kraje Zachodniej Europy 
i Kanada wydadzą najwięcej środków na VR
i AR do końca br. *

• Firma Sony w Q1 2019 zarejestrowała kilka 
patentów związanych z rozwiązaniami 
dedykowanymi na VR Konsolowy

Wartość rynku wirtualnej technologii w latach 2018-2022
(przychody ze sprzedaży urządzeń i oprogramowania 
liczone w mld USD, dane ogólnoświatowe)

* Dane portalu: IDC Analyze the future
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Premiera: październik 2016

13 tys. sprzedanych sztuk

Premiera: marzec 2018

45 tys. sprzedanych sztuk

Premiera: czerwiec 2018

14 tys. sprzedanych sztuk



“An entertaining adventure that will make 
non-VR players jealous.” 4/5 – VRFocus

“With tight controls and amazing graphics, 
The Wizards really makes you feel like a mystic 
enchanter.”  5/5 – Viveport Reviews

Gra zdobyła szerokie uznanie na 
rynku chińskim co zaowocowało 
współpracą z firmą Xiaomi - obecnie 
The Wizards - Trials of Meliora to 
jeden z flagowych tytułów gogli 
mobilnych Xiaomi MI VR

Gra znalazła się na pudełku gogli Xiaomi - 
jest jednym z tytułów startowych

● Pierwsza produkcja Carbon Studio
● Alice VR - gra eksploracyjna, w klimacie 

science-fiction, luźno inspirowana 
przygodami Alicji w Krainie czarów 
Lewisa Carrolla 

• 86% procent pozytywnych recenzji na 
Steam, oraz aż 81/100 na Metacritic!

• Gra była na liście Top 100 gier VR Steam dwa 
lata z rzędu
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Model biznesowy tytułów VR

• Liczba odbiorców gier VR wzrasta
• Użytkownicy VR stale poszukują nowych tytułów 
• Długi cykl życia gry 
• Model sprzedaży – premium, dystrybucja cyfrowa, 

stałe miesięczne przychody
• Platformy sprzedażowe gier VR: Steam, Oculus Store, Vive Port, 

Playstation Store
• Regiony sprzedaży tytułów: Ameryka Północna, Europa, Chiny

Procentowy rozkład  sprzedaży gier Carbon 
Studio z podziałem na sklepy:

Procentowy rozkład sprzedaży gier Carbon Studio 
z podziałem na regiony:

Sprzedaż tytułów Carbon Studio podzielona na kwartały

Dane, opracowanie własne na podst. danych sprzedażowych 

Dane, opracowanie własne na podst. danych sprzedażowych 
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Przewagi i unikatowość Carbon Studio

• Rozbudowana baza kontaktów międzynarodowych - dobre 
relacje z partnerami technologicznymi (Epic Games, NVidia, 
Oculus/Facebook, Valve, Xiaomi, HTC/VIVE PORT)

• Partnerstwo z chińskimi producentami urządzeń VR

• Współpraca z firmą 3D Rudder (dostawca sprzętu do chodzenia   
w technologii VR dedykowanego konsoli PlayStation VR)

• Wysokie wartości produkcyjne, technologiczne i artystyczne 
potwierdzone grantami oraz nagrodami

• Zespół doświadczonych deweloperów posiadających 
kompetencje w produkcji rozbudowanych projektów VR

• Szeroka wiedza o silniku Unreal Engine 4

Granty: Nasi partnerzy:



Cele emisyjne

Strategia rozwoju

• Tworzenie gier z segmentu “Premium VR”

• Budowanie silnej “brand visibility” marki Carbon Studio

• Skompletowanie kilku tytułów w ramach 
własnego portfela w perspektywie czterech lat

• Rozszerzanie know-how z dziedziny tworzenia tytułów 
XR (AR i VR)

• Planowany debiut na rynku New Connect przełom 
Q3/Q4 2019

Przesłanki do inwestycji

• Analitycy szacują, że w latach 2018-2022 globalne wartość rynku XR 
(wspólna nazwa dla VR i AR) wzrośnie o 442 proc. Obecna wartość 
XR wynosi 6.6 miliardów USD

• Wciąż niewystarczająca ilość gier VR na rynku w porównaniu 
z zainteresowaniem użytkowników 

• Wysokie kwalifikacje teamu produkcyjnego i zarządzającego 
połączone z unikatową wiedzą na temat tworzenia tytułów VR

  

Produkcja nowej gry z gatunku VR Fantasy 
(zakładana realizacja 2019 r. - 2020 r.)
Marketing nowej gry z gatunku VR Fantasy 
(zakładana realizacja Q4 2020 r./Q1 2021 r.)

Produkcja dodatku - standalone - rozszerzenie gry The Wizards 
(zakładana realizacja Q3/Q4 2019 r.)  
Marketing marki The Wizards 
(zakładana realizacja Q1 2020 r.)

Rozwój i zakupienie narzędzi wspomagających pracę zespołu 
(zakładana realizacja Q3/Q4 2019 r.)



Plan wydawniczy na 2019-2021

2019

2021

2020
II kwartał 2019

port gry The Wizards na 
premierowe gogle VR

II kwartał 2019 -  I kwartał 2021 

produkcja niezapowiedzianego do 
tej pory tytułu VR Fantasy, opartego 

na znanej marce – premiera gry 
planowana na przełomie 2020/2021

IV kwartał 2019 

przygodowa gra 
eksploracyjna, której 

wydawcą jest Carbon Studio, 
współpraca z zewnętrznym 

studiem deweloperskim

IV kwartał 2019 

wydanie gry The Wizards 
(PlayStation VR) na rynku 

azjatyckim

I kwartał 2020

płatny dodatek The Wizards



Filozofia rozwoju

Kto jest dla nas wzorem? 

Carbon Studio czerpie wzorce od firmy Ubisoft – lidera wśród 
wydawców gier stacjonarnych oraz dedykowanych technologii 
VR. Ubisoft to jedyny wydawca na rynku, który posiada w swoim 
portfolio 6 gier wspierających technologię VR. Podobnie jak w 
przypadku Carbon Studio, gry powstały w małych zespołach 
deweloperskich, posiadają wysokiej jakości grafikę oraz 
wprowadzają unikatowe mechaniki rozgrywki, które wykorzystują 
potencjał VR.

Cel długoterminowy: Utrzymanie pozycji czołowego 
producenta gier XR. Budowanie rozpoznawalnej marki studia 

na dynamicznie rozwijającym się rynku XR.
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Akcjonariat
Przed Pierwszą Ofertą Publiczną

Prywatna emisja akcji – lipiec 2018

• Pozyskana kwota - 550 tys. zł

• Cel: wkład własny do projektu 
badawczo-rozwojowego GameINN

Prywatna emisja udziałów – luty 2017

• Pozyskana kwota - 750 tys. zł

• Cel: stworzenie projektu The Wizards, 
rozbudowanie kompetencji zespołu oraz 
rozbudowanie infrastruktury sprzętowej spółki 
z przeznaczeniem na przyszłe produkcje 

Po Pierwszej Ofercie Publicznej
Karolina Koszuta-Caban

Błażej Szaflik

Aleksander Caban

Pozostali akcjonariusze

Nowi akcjonariusze



Aleksander Caban

Carbon Studio S.A.

Business Development Manager

aleksandercaban@carbonstudio.pl

tel: +48 538 370 050

Kamila Petrus

InnerValue Investor Relation

k.petrus@innervalue.pl

tel: +48 502 258 385

DM BOŚ S.A. 

Wydział Obsługi Klientów

makler@bossa.pl 

tel. 801 104 104, 
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