Szanowni Akcjonariusze,
W 2020 roku obserwowaliśmy znaczący rozrost Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. (dalej: Grupa). Zainteresowanie
produkcją gier, przyciągnęło do Spółki wiele młodych zespołów, które po ustaleniu celów produkcyjnych, zamieniły się
w dokapitalizowane spółki.
W raportach bieżących można było zapoznać się z kierunkami jakie obrały poszczególne zespoły produkcyjne.
Z zadowoleniem odnotowaliśmy chęć wychodzenia poza trendy gier typu symulator czy builder. Dalej apelowaliśmy do
spółek o skupienie się na innowacyjności.
Dojrzałe podmioty z Grupy kontynuowały tworzenie swoich grup kapitałowych. Ultimate Games S.A., Movie Games
S.A. oraz CreativeForge Games S.A. przyciągnęły kolejne zespoły, które pod skrzydłami tych firm stały się spółkami
zależnymi.
Przekroczona została ilość 100 spółek w Grupie.
W roku obrotowym zakończonym dnia 31.12.2020 r., pomimo zawiązania wielu nowych podmiotów, objęliśmy za
ważniejszy cel skupienie się na umocnieniu i rozbudowaniu potencjału w podmiotach z Grupy, niż zakładanie nowych.
Zgłaszające się zespoły, zapraszane były, jako udziałowcy lub akcjonariusze, do już istniejących podmiotów. Staramy się
zapewnić odpowiednie wsparcie spółkom z Grupy, w tym poprzez wzmocnienie ich struktur wewnętrznych przez
odpowiednio dobrane zespoły deweloperskie, aby możliwie szybko określały kierunek działania, szukały właściwej gry
i niezwłocznie przystępowały do tworzenia dema, na podstawie którego można obiektywnie dokonać oceny
zainteresowanie graczy oraz zdolności zespołu.
W Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy rozszerzyliśmy tabelę z danymi spółek z Grupy, gdzie
wskazaliśmy stopień rozwoju spółek z podziałem na rodzaje. Dodatkowo spółki z Grupy informują o swoich postępach,
publikując filmy z aktualnościami w dziale relacji inwestorskich PlayWay.com.
Do najważniejszych premier spółek z Grupy w 2020 roku zaliczamy:
▪ 02.2020 Tank Mechanic Simulator PC – Degenerals S.A.
▪ 02.2020 House Flipper Xbox Oone – Frozen District sp. z o.o.
▪ 02.2020 House Flipper PS4– Frozen District sp. z o.o.
▪ 03.2020 Cooking Simulator Nintendo Switch – Big Chease Studio S.A.
▪ 04.2020 Drug Dealer Simulator – Movie Games S.A.
▪ 04.2020 112 Operator – Games Operators S.A.
▪ 04.2020 Train Station Renovation – Live Motion Games S.A.
▪ 05.2020 House Flipper HG TV– Frozen District sp. z o.o.
▪ 08.2020 House Flipper Oculus Quest – Frozen District sp. z o.o.
W bieżącym roku ukazały się dobrze przyjęte gry Mr. Prepper i Tenants, które uzyskały wysokie oceny w recencjach
Steam, oraz trafiły na pierwsze miejsca Steam Global Bestseller. Coraz więcej spółek z Grupy przekazuje dle graczy
dema i prologi gier, co pozwala na uzyskanie informacji zwrotnej w postaci komentarzy, które pomagają
w dopracowaniu produkcji pod gusta graczy oraz w naprawie błędów.
W 2021 roku Grupa dalej będzie poszukiwała pomysłów na gry, badała zainteresowanie w kanałach marketingowych,
oraz produkowała gry, które zyskały przychylność graczy. Gry, które spotkają się z mniejszym zainteresowaniem, będą
tworzone w nowych mniej doświadczonych zespołach.
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Jeśli sytuacja epidemiologiczna w Polsce ulegnie poprawie, Grupa przygotowuje się do wznowienia pracy stacjonarnej.
Obecnie trwają prace wykończeniowe w nowym obiekcie usytuowanym w centrum Warszawy, gdzie na jednym piętrze
będzie mogło zasiąść dziesięć zespołów developerskich. Ekipy mniej doświadczone, będą miały możliwość pracować
obok tych z dłuższym stażem. W dwóch pomieszczeniach planujemy też przywrócenie darmowych kursów
programowania i grafiki.
Mamy nadzieje, że ta inicjatywa przyciągnie do naszych zespołów nowe kadry, oraz w przypadku powodzenia pomysł
będzie wdrażany w innych miastach przez spółki z Grupy.
W przygotowaniu są obecnie kontynuacje naszych najważniejszych gier, ale szczegółowe informacje o nich będziemy
przekazywać bliżej terminów premier. Demo oczekiwanej gry Car Mechanic Simulator 21 zostało oddane do oceny
graczy w dniu 29.04.2021 r., a premiera w wersji na PC i konsole planowana jest na rok bieżący.
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