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Carbon Studio inwestuje w samodzielną produkcję 

Nowa gra z serii The Wizards trafi do sprzedaży w pierwszej połowie 2020 

roku 

Carbon Studio, notowany na NewConnect jeden z wiodących polskich producentów gier VR 

(wirtualna rzeczywistość), pracuje nad stworzeniem samodzielnej produkcji The Wizards – Dark 

Times, która pierwotnie miała być dodatkiem podstawowej wersji The Wizards. W nowej odsłonie 

tytułu gracze zmierzą się z siłami zła w zupełnie nowym świecie fantasy, podczas podróży w czasie. 

Na realizację projektu Carbon Studio przeznaczy ok. 0,5 mln zł. Część kwoty pochodzi z 

przeprowadzonej w maju br. emisji akcji spółki. Pozostała część budżetu zostanie sfinansowana z 

bieżącej działalności firmy. Nowa produkcja będzie dostępna w sprzedaży w pierwszej połowie 

2020 roku.  

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów jakie osiągnął The Wizards – Dark Times. Początkowo 

zakładaliśmy wydanie dodatku pod tą nazwą do naszej najpopularniejszej gry – The Wizards, jednak 

zainteresowanie graczy nowym rozszerzeniem znacząco przerosło nasze oczekiwania – informuje 

Aleksander Caban z zarządu Carbon Studio. – Samodzielną grywalną wersję demonstracyjną Dark 

Times po raz pierwszy zaprezentowaliśmy na targach Gamescom 2019 w Kolonii, a następnie w 

październiku podczas Targów Poznań Game Arena. Projekt bardzo spodobał się  graczom oraz 

przedstawicielom mediów ze Stanów Zjednoczonych, krajów Europy, a także Ameryki Południowej. Ich 

opinie przekonały nas do podjęcia decyzji o rozwinięciu Dark Times do pełnoprawnej produkcji  – 

dodaje Aleksander Caban. 

Całkowity koszt stworzenia The Wizards – Dark Times opiewa na ok. 0,5 mln zł. 0,2 mln zł  na 

realizację projektu spółka pozyskała podczas przeprowadzonej w maju br. pierwszej oferty publicznej 

(IPO). Pozostałą część potrzebnego budżetu firma sfinansuje z bieżącej działalności studia. 

W nowej odsłonie The Wizards – Dark Times gracze zmierzą się z siłami zła w zupełnie nowym świecie 

fantasy, podczas podróży w czasie. Mechanika przywoływania czarów będzie oparta na intuicyjnym i 

immersyjnym systemie rzucania zaklęć za pomocą gestów rąk. Otoczenie w grze zostało 

zaprojektowane z większym naciskiem na interakcję z użytkownikiem.  

Gra pojawi się na wiodących platformach VR w pierwszej połowie 2020 roku. 

18 grudnia Carbon Studio zadebiutowało na rynku NewConnect. Do obrotu trafiło 1.167.500 akcji 

serii A, 107.500 akcji serii B oraz 127.500 akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W 

procesie wprowadzenie akcji do obrotu spółkę wspierał autoryzowany doradca Equity Advisors sp. z 

o.o. sp.k.  

- Zrealizowaliśmy jeden z naszych najważniejszych celów – dołączyliśmy do grona spółek notowanych 

na rynku NewConnect. Weszliśmy na giełdę, aby zwiększyć wiarygodność firmy w oczach inwestorów i 



 
instytucji finansowych. Dołożymy wszelkich starań, aby nie zawieść ich oczekiwań – informuje Błażej 

Szaflik, prezes Carbon Studio. 

 

*** 

Carbon Studio  

Carbon Studio to pionier na polskim i europejskim rynku w dziedzinie developmentu gier dedykowanych 
technologii VR. Twórcy świetnie ocenianej gry The Wizards (80/100 pkt na Metacritic i 85 proc. pozytywnych 
komentarzy na platformie Steam). We wrześniu br. studio podpisało umowę licencyjną na produkcję gry 
komputerowej z wiodącym wydawcą miniaturek i gier bitewnych, Games Workshop. Carbon Studio stworzy grę 
przeznaczoną na wszystkie główne platformy VR, osadzoną w uniwersum Warhammer: Age of Sigmar, które 
stanowi podstawę kilkudziesięciu książek oraz gier komputerowych i karcianych.   

Carbon Studio powstała w 2015 roku z inicjatywy Aleksandra Cabana, Karoliny Koszuty i Błażeja Szaflika, którzy 
doświadczenie zdobywali współtworząc takie tytuły jak Painkiller Hell & Damnation, Deadfall Adventures i Get 
Even. Podstawową działalnością spółki jest tworzenie i wydawanie gier wideo na platformy wszystkich liczących 
się producentów VR i AR: Oculus, HTC, PlayStation VR, Microsoft VR, Xiaomi VR, a także komputery PC i 
konsole. Carbon Studio ma status dewelopera i wydawcy Sony PlayStation i Microsoft Xbox. Od początku 
swojego istnienia spółka współpracuje z Valve, HTC Vive, Oculusem / Facebookiem, Epic Games, Razzer, NVidia, 
Xiaomi oraz innymi czołowymi dostawcami sprzętu i technologii.   

Od grudnia 2019 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect. 
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