PlayWay S.A.

Bluszczańska 76/6 00-712 Warszawa Polska contact@playway.com

Szanowni Akcjonariusze,
Na dzień 31.12.2018 r. grupa PlayWay S.A. składała się z następujących podmiotów zależnych:
CreativeForge Games S.A. - twórcy gier Ancient Space i Hard West, wydali w 2018 grę Phantom Doctrine (wersja na PC
i konsole). W ostatnim czasie firma przeszła restrukturyzację – trwają prace nad kilkoma nowymi projektami.
Madmind Studio Sp. z o.o. – w 2018 roku wydał grę Agony, która spotkała się z wielkim zainteresowaniem graczy
i mediów, ale sama premiera nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań. W październiku 2018 spółka wydała Agony
Unrated (wersja poprawiona, bez cenzury) a obecnie pracuje nad grami - Paranoid i Succubus.
Polyslash sp. z o.o. – w 2018 r. zespół pracował nad grą We. The Revolution, która uznana została przez portal
gry.onet.pl za jedną z ciekawszych zapowiedzi gier niezależnych produkowanych w Polsce w 2018 roku. Premiera gry
miała miejsce w marcu 2019 r. i okazała się sukcesem.
Code Horizon sp. z o.o. – twórcy Gold Rush: The Game, pracowali nad Diesel Brothers: The Game. Premiera gry
zaplanowana jest na pierwszą połowę 2019.
Frozen District sp. z o.o. – zespół wyprodukował i wydał grę House Flipper, która okazała się wielkim sukcesem. Trwają
prace nad płatnymi dodatkami DLC do gry.
Rejected Games sp. z o.o. – zespół pracuje nad grą Mr Prepper, której to pierwsze pokazy wykazały znaczne
zainteresowanie graczy. Premiera w 2019 roku.
Atomic Jelly sp. z o.o. – zrealizował i wydał grę Dywizjon 303, obecnie pracuje nad 7 nowymi projektami, aby wyłonić
najlepiej zapowiadającą się produkcje i wdrożyć ją do produkcji.
Ultimate Games S.A. – spółka wydała grę Ultimate Fishing Simulator na PC, Android i iOS i wiele nowych, mniejszych
produkcji. UFS okazał się ważnym punktem w rozwoju spółki. Obecnie spółka tworzy i planuje do wydania kilkadziesiąt
gier na komputery, konsole, oraz urządzenia mobilne. W 2019 r. Spółka zadebiutuje na głównym parkiecie GPW.
Pentacle Sp. z o.o. - stworzyła grę The Works of Mercy, która został wydana w 2018 roku, pracuje nad Trans-Siberian
Railway Simulator
Pyramid Games Sp. z o.o. – tworzy m.in. grę Occupy Mars, której premiera planowana jest na 2019 rok.
Iron Wolf Studio S.A. - tworzy grę UBOOT: The Board Game, która ma zadebiutować w 2019 roku.
Imaginalis Games Sp. z o.o. - tworzy grę House Flipper na urządzenia mobilne z planem premiery w 2019 roku.
Live Motion Games Sp. z o.o.- tworzy m.in. grę Car Trader Simulator, premiera planowana jest w 2019 roku.
Rebelia Games Sp. z o.o. – tworzy grę Junkyard Simulator, która ma zadebiutować w 2019 roku.
SimFabric Sp. z o.o. (obecnie SmiFabric S.A.) – tworzy m.in. grę Electrix, która ma zadebiutować w 2019 roku.
Games Operators Sp. z o.o., która przejęła prawa do 911 Operator obecnie tworzy m.in. grę 112 Operator z
planowanym terminem premiery na 2020 rok.
Sonka S.A. – spółka portuje gry na Nintendo Switch, w 2018 odbyły się udane premiery, m.in. gry The Way, a na rok
2019 planowane są kolejne premiery.

InImages Sp. z o.o. – stworzył grę E-Sport Manager, która zadebiutowała w 2018 roku. Obecnie pracuje nad nowymi
projektami.
Nesalis Games Sp. z o.o. – tworzy grę Stadion Renovator i kilka innych preprodukcji. Premiery zaplanowane na 2019
rok.
Woodland Games Sp. z o.o. – tworzy grę Split, a także kilka innych preprodukcji. Debiut pierwszej gry planowany w
2019 roku.
DeGenerals S.A. – tworzy grę Tank Mechanic Simulator, która ma zadebiutować w 2019 roku.
Total Games Sp. z o.o. – tworzy grę Contraband Police, która ma zadebiutować w 2019 roku.
Duality S.A. - tworzy m.in. grę Unholy, która ma zadebiutować w 2020 roku.
Circus sp. z o.o. - głównym przedmiotem działalności było tworzenie gry Cooking Simulator - platforma PC, PS4, XBOX1.
Premiera planowana na pierwszą połowę 2019 roku.
Baked Games Sp. z o.o - produkuje grę Prison Symulator - na platformę PC. Gra ma zadebiutować w 2019 roku.
Pixel Flipper S.A. - głównym przedmiotem działalności Pixel Flipper była produkcja gry PC o roboczym tytule "Car
Manufacture", która ma zadebiutować w 2019 roku.
Stolen Labs S.A. – została założona pod koniec 2018 roku i powoli zaczyna działalność.
GameBoom VR Sp. z o.o. - zajmuje się portowaniem gier z portfolio grupy kapitałowej Spółki na urządzenia VR.
Console Labs S.A. - głównym przedmiotem działalności Console Labs jest portowanie i wydawnictwo gier z portofolio
grupy kapitałowej PlayWay S.A. na konsole Xbox One i Playstation 4. Pierwszą grą przeportowaną i wydaną przez
Console Labs na Xbox One / Playstation 4 będzie Ultimate Fishing Simulator, produkcji spółki zależnej Ultimate Games
S.A. , a potem Thief Simulator.
President Studio Sp. z o.o. - tworzy grę I am Your President (na platformę PC), która spotkała się z dużym
zainteresowaniem graczy. Premiera w 2019 roku.
Ragged Games S.A. - głównym przedmiotem działalności Ragged jest produkcja gry "Bum Simulator". Premiera
zaplanowana na 2019 rok.
Space Boat Studios Sp. z o.o. - Space Boat jest w trakcie produkcji kolejnej gry w świecie Out of Reach, tym razem
odwołującej się do jednego z najszybciej rozwijających się gatunków gier - Battle Royale.

Większość z gier będzie wydana przy użyciu kanałów dystrybucji i marketingu PlayWay S.A. co zapewni obniżenie
kosztów i szybszy zwrot z inwestycji.
Grupa planuje tworzenie i pozyskiwanie kolejnych zespołów w następnych latach, aby zwiększyć prawdopodobieństwo
znalezienia kolejnych bardzo zyskownych produkcji.

Z poważaniem,
Krzysztof Kostowski
Prezes Zarządu PlayWay S.A.
Jakub Trzebiński
Wiceprezes Zarządu PlayWay S.A.
25 kwietnia 2019 roku
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