
 

www.forever-entertainment.com 

INFORMACJA PRASOWA                                   Gdynia, 24 lutego 2021 roku 

 

Forever Entertainment powołuje nową spółkę:  

Forever Seed Fund S.A. 

 
W dniu dzisiejszym tj. 24 lutego 2021 roku Forever Entertainment S.A. założyła nową spółkę Forever Seed 

Fund S.A. (dalej także „FSF”), w której objęła 100% udziałów. Powołanie FSF to pierwszy krok do rozwoju 

działalności przez Forever Entertainment na polu inwestycyjnym.  

Celem powołania nowej spółki jest wyodrębnienie organizacji, która jako osobny podmiot, będzie 

koncentrowała się na poszukiwaniu zespołów developerskich posiadających interesujące pomysły na gry 

oraz ciekawy potencjał rozwojowy. 

„Utworzenie Forever Seed Fund doskonale wpisuje się w strategię rozwoju Forever Entertainment. 

Przejmie ona cały proces inwestycyjny związany z pozyskiwaniem atrakcyjnych tytułów, ich rozwojem i 

sprzedażą, a z drugiej strony da nam możliwość współpracy z utalentowanymi i kreatywnymi zespołami 

deweloperskimi. Powołanie Forever Seed Fund jest także odpowiedzią na mnóstwo propozycji 

współpracy, które stale spływają do naszej firmy z całej Europy.” – powiedział Prezes Zarządu, Zbigniew 

Dębicki. 

 

Forever Entertainment od lat aktywnie rozwija grupę spółek. Posiada pakiety akcji w dwóch studiach 

developerskich: MegaPixel Studio S.A. i Storm Trident S.A. Podjęła także współpracę kapitałową ze 

spółkami giełdowymi: Ultimate Games S.A. (powołanie UF Games S.A.) oraz z Bloober Team S.A. 

(powołanie Fearful Entertainment S.A.). Spółka ma także doświadczenie zagraniczne w zakresie inwestycji 

i wydawania nowych tytułów, dzięki współpracy z TA Publishing SARL z Francji, oraz z niedawno 

założonym studiem deweloperskim HighBall Games EURL. 

 

Forever Entertainment S.A. rozpoczęła drugą dekadę działalności w 2020 roku. Obecny 2021 rok będzie 

wyjątkowy w historii jej rozwoju. Spółka planuje wydać w nim co najmniej cztery tytuły typu remake 

(porównaniu z jednym wydanym w 2020 roku), trzy gry własne (vs. jedna wydana w 2020 roku) i co najmniej 

trzy istotne porty, które powinny powtórzyć sukcesy najlepiej sprzedających się przeportowanych gier. 

 

„Pozostało praktycznie dziesięć miesięcy 2021 roku, kiedy mamy zaplanowaną intensywną pracę na polu 

produkcyjnym i wydawniczym. Zwiększamy zatrudnienie we wszystkich spółkach, aby utrzymać tempo 

wydawania coraz bardziej wymagających tytułów zarówno z obecnego portfolio jak i nowych, które są 

w procesie negocjacji.” – dodał Prezes Zarządu, Zbigniew Dębicki.  
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„Powołanie nowej spółki i zespołu osób z doświadczeniem w prowadzeniu inwestycji na rynku gamingu, 

pozwoli nam lepiej korzystać z okazji inwestycyjnych, które pojawiają się i będą się pojawiać na 

horyzoncie. Rynek gamingu czeka wiele zmian i z pewnością przejdzie on przez proces konsolidacji. My 

będziemy przygotowani jako aktywna strona tych zmian. Wkrótce przekażę więcej szczegółów 

o planowanej działalności Forever Seed Funds.” – podsumował Prezes Zarządu, Zbigniew Dębicki. 

 

 

 

O SPÓŁCE: 

Forever Entertainment S.A. jest producentem i wydawcą gier komputerowych zarówno w formie elektronicznej poprzez 
wszystkie popularne platformy gamingowe oraz w formie pudełkowej, tj. zestawów kolekcjonerskich. Spółka specjalizuje 
się w wydawaniu i produkcji gier na konsole. Jako wydawca blisko współpracuje z Nintendo Co., Ldt., dzięki czemu 
odnotowuje dynamiczny wzrost wyników od drugiej połowy 2017 roku, tj. wraz ze wzrostem sprzedaży konsoli Nintendo 
Switch. Obecnie spółka dystrybuuje już prawie 90 gier na tej konsoli i liczba ta wciąż rośnie. Forever Entertainment plasuje 
się w ścisłej światowej czołówce wydawców gier na konsolę Nintendo Switch i dąży do dalszego umacniana swojej pozycji, 
uwzględniając zarówno liczbę jak i jakość wydawanych gier.  
 
Kolejnym elementem strategii, jest rozwój działalności produkcyjnej i wydawniczej w oparciu o znane IP , np.: Panzer 
Dragoon II Zwei, The House of the Dead  i kilku innych. Spółka zamierza zwiększyć liczbę wydawania tak dużych gier do  
3-4 rocznie, do czego będzie wykorzystywała głównie obecne i nowe studia deweloperskie z Grupy Forever Entertainment. 
 
Forever Entertainment S.A. jest jedną z największych spółek gamingowych notowanych na rynku NewConnect, na którym 
jej akcje zadebiutowały w dniu 21 stycznia 2011 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Więcej informacji: 
na koncie Twitter: @ForeverEntert    oraz  
na stronie internetowej spółki: www.forever-entertainment.com.  
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Piotr Woźniak  
pwozniak@zenit.com.pl  
+48 694 977 797 


