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

 

Treść raportu: 

 

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), mając na względzie przyjętą dnia 24 kwietnia 2018 r. 

(raport bieżący nr 22/2018) polityką dywidendową, po dokonaniu analizy obecnej sytuacji finansowej Spółki, 

planowanych inwestycji i zakładanych przychodów, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 

wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego za 2021 r. w wysokości 19,22 zł na jedną akcję, co w sumie daje 

kwotę 126 852 000,00 zł.  

 

W ocenie Zarząd Spółki sytuacja finansowa Spółki jest dobra. W roku 2022 Spółka będzie dalej pozyskiwała 

zespoły deweloperskie, zapraszając je w pierwszej kolejności do już istniejących struktur. Spółka będzie 

kontynuowała badanie rynku przez kanały social media oraz za pośrednictwem innych środków, między inny 

obejmujących zwiększenie publikacji wersji demo i prologów, które będą nakierowywały twórców gier na 

oczekiwania konsumentów. Spółka planuje także tworzyć gry na większość dostępnych konsol i wychodzić poza 

swoje ramy, badając nowe pomysły i trendy. 

 

Zarząd wskazuje, że propozycja kwoty dywidendy odpowiada założeniom wskazanym w Polityce dywidendowej. 

Jednocześnie w ocenie Zarządu dywidenda na poziomie 19,22 zł na jedną akcję zarówno realizuje oczekiwania 

Akcjonariuszy, jak i pozytywnie wpływa na realizację strategii Spółki, co w ocenie Zarządu powinno przełożyć się 

na wzrost przychodów i zysku netto w kolejnych latach. 

 

Zarząd Spółki rekomenduje jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) 28 czerwca 2022 r., a jako 

termin wypłaty dywidendy 6 lipca 2022 r. 

 

Stosownie do dyspozycji art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, powyższy wniosek zostanie skierowany do 

Rady Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia opinii o propozycji dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 

zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok 

obrotowy 2021 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 
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Krzysztof Kostowski 

Prezes Zarządu  

 

 


