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Zawarcie umowy inwestycyjnej, podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego
oraz objęcie akcji w spółce ECC GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
Zarząd PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Akcjonariusz 1”) informuje, iż w
dniu dzisiejszym:
1. została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy Spółką a INOVO spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością Venture Fund I spółką komandytowo - akcyjną z siedzibą w Warszawie
(„Akcjonariusz 2”) Panem Piotrem Wątruckim („Akcjonariusz 3”), Panem Jakubem
Traczykiem („Akcjonariusz 4”), Panem Jakubem Trzebińskim („Akcjonariusz 5”), Panem
Mateuszem Zawadzkim („Akcjonariusz 6”) (łącznie jako „dotychczasowi akcjonariusze”),
Vestor Dom Maklerski spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie („VDM”) oraz 20 podmiotami
(osobami - inwestorami indywidualnymi) (łącznie jako „Inwestorzy”).
Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej w szczególności:
a) dotychczasowi akcjonariusze ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („ECC GAMES”)
zobowiązali się do podwyższenia kapitału zakładowego ECC GAMES z kwoty 1.574.000
zł do kwoty nie większej niż 1.847.760,00 zł, poprzez utworzenie nie więcej niż 2.737.600
nowych akcji na okaziciela serii G, o nominalnej wartości 0,10 zł każda, o łącznej wartości
nominalnej do 273.760,00 zł („Nowe Akcje”). Nowe Akcje zostaną pokryte przez
Inwestorów wkładami pieniężnymi. Wartość wkładu pieniężnego na pokrycie jednej Nowej
Akcji wynosi 0,52 zł. Zakładana łączna maksymalna wartość inwestycji wynosi
1.423.552,00 zł.
b) rozwiązaniu uległa umowa inwestycyjna z dnia 27 grudnia 2016 roku (o której to zawarciu
Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku oraz
21/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku).
c) strony umowy inwestycyjnej zobowiązały się do wprowadzenia akcji ECC GAMES do
obrotu na NewConnect w terminie 5 miesięcy od wpisu wyżej opisanego podwyższenia
kapitału do rejestru przedsiębiorców KRS.

2. w wykonaniu postanowień ww. umowy inwestycyjnej:
a) w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ECC GAMES podjęło uchwałę o
podwyższeniu kapitału zakładowego ECC GAMES z kwoty 1.574.000,00 zł do kwoty
1.847.760,00 zł tj. o kwotę 273.760,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje
poprzez emisję 2.737.600 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o nominalnej wartości 0,10
zł każda i o łącznej wartości nominalnej 273.760,00 zł. Objęcie akcji serii G, nastąpi w
trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych, to jest w drodze złożenia oferty przez ECC GAMES i jej przyjęcia przez
oznaczonego adresata.
b) w dniu dzisiejszym zostały zawarte przez Zarząd ECC Games stosowne umowy objęcia
Nowych Akcji z Inwestorami.
Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego akcje w kapitale zakładowym ECC
GAMES będą przedstawiały się w następujący sposób:
1. Akcjonariusz 1 – 29,4 %;
2. Akcjonariusz 2 – 31,4 %;
3. Akcjonariusz 3 – 16,8 %;
4. Akcjonariusz 4 – 5,4 %;
5. Akcjonariusz 5 – 1,6%;
6. Akcjonariusz 6 – 0,5%;
7. VDM – 0,6%;
8. Inwestorzy – 14,2 %.
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