
 

 

Raport bieżący nr 14/2018 

 

Data: 2018-03-21 godz. 21:24 

 

Zawarcie umowy inwestycyjnej dot. spółki Frozen District Sp. z o.o.  

 

Zarząd PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Inwestor”) w nawiązaniu do raportu 

bieżącego nr 29/2016 z dnia 17 grudnia 2016 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym została 

zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy Spółką a Panem Krzysztofem Krej („Wspólnik”). 

 

Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej w szczególności: 

a) strony zamierzają dokapitalizować spółkę Frozen District sp. z o.o. („Frozen”) i podjąć 

działania, których celem jest przekształcenie Frozen w spółkę akcyjną; 

b) kapitał zakładowy Frozen zostanie podniesiony z kwoty 26.500 zł do kwoty 512.775 zł 

poprzez emisję 1.835 nowych udziałów które obejmą Inwestor oraz Wspólnik; 

c) głównym przedmiotem działalności Frozen jest i będzie produkcja gier, w tym produkcji 

pod roboczą nazwą - House Flipper - na platformę PC, do której to majątkowe prawa 

autorskie posiada obecnie Wspólnik oraz Inwestor i do której majątkowe prawa autorskie 

zostaną przeniesione na Frozen; 

d) wypłata zysków z Frozen następuje wyłącznie w formie wypłaty dywidendy lub za pisemną 

zgodą obydwu stron w formie zaliczek na poczet dywidendy, na zasadach określonych w 

Kodeksie spółek handlowych. Strony zobowiązują się do podjęcia uchwały w przedmiocie 

wypłaty dywidendy wyłącznie w przypadku, gdy na rachunku na koniec danego roku 

obrotowego Frozen odnotowany zostanie zysk w kwocie przewyższającej 1 mln zł.  

W pozostałych przypadkach strony zobowiązują się przeznaczać kwotę osiągniętego zysku 

na działalność inwestycyjną Frozen oraz wpłacać zysk na kapitał zapasowy lub inny kapitał 

Frozen. Kwota nie przeznaczona na wypłatę dywidendy zostanie ustalona i wyliczona w 

taki sposób, aby była wystarczająca na zapewnienie działalności Frozen przez kolejne dwa 

lata, z zastrzeżeniem, że kwota nieprzeznaczona do wypłaty dywidendy nie będzie jednak 

wyższa niż 2 mln zł.   

 

Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że dotychczasowi wspólnicy Frozen (wskazani w raporcie 

bieżącym nr 9/2016 z dnia 21 października 2016 roku) dokonali zbycia posiadanych przez siebie 

udziałów na rzecz Wspólnika, przy czym nadal będą oni związani z Frozen jako jeden z 



 

kluczowych zespołów we Frozen, tj. będą odpowiadać za dokończenie gry pn. „Warlocks 2” i 

kolejne, nowe produkcje Frozen. 

 

Po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego udziały w kapitale zakładowym Frozen będą 

przedstawiać się w następujący sposób: 

a) Inwestor – 80%; 

b) Wspólnik – 20%. 

 

Ponadto w dniu dzisiejszym została zawarta pomiędzy Frozen a Inwestorem umowa dystrybucyjna 

na mocy której Inwestor będzie dystrybuować grę House Flipper na PC w sklepach poza Steam, 

oraz podejmie się dystrybucji planowanych wersji gry na X1 i PS4. 

 

Premiera gry House Flipper na platformie PC (Steam) planowana jest na 12.04.2018 r. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 
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