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Szanowni Akcjonariusze,
rok 2020 dla Spółki Play2Chill był niezwykle intensywnym, zaskakującym oraz fascynującym okresem 
w naszej działalności. 
Z jednej strony pandemia koronawirusa, która w pierwszej fazie zaskoczyła wszystkich, a z drugiej 
strony intensyfikacja działań czego efektem był debiut Spółki na rynku NewConnect oraz bardzo ciepłe 
przyjęcie naszych produktów przez graczy, w szczególności wersji demonstracyjnej naszego flagowca 
„Motorcycle Mechanic Simulator”.
Pierwsze półrocze 2020 roku upłynęło pod znakiem niepewności ze względu na pandemię, ale nie 
mam żadnych wątpliwości, że ten okres nie był okresem straconym, a wręcz przeciwnie, obudził w 
nas nowe pokłady kreatywności w sposobie zarządzania zespołem oraz projektami. Specyfika naszej 
branży z łatwością pozwoliła nam na przeniesienie pracy w tryb zdalny, a wcześniejsze doświadczenia 
i stosowane praktyki ułatwiły szybkie wdrożenie zespołu. 
Pierwsza połowa roku to również pozyskanie kapitału na realizację naszego flagowego tytułu „Motor-
cycle Mechanic Simulator 2021” oraz realizację kilku pre-produckji oraz prototypów, które miały na celu 
wyłonienie kolejnych świetnie rokujących gier. Na szczególne wyróżnienie zasługują „Aztec Empire” 
oraz „Far North Survival”, które obok „Motorcycle Mechanic Simulator 2021” znajdują się w zestawieniu 
najchętniej dodawanych gier do listy życzeń w serwisie Steam (Steam Global Top Wishlists).
Druga połowa roku to oczywiście debiut na rynku NewConnect. To oczywiście niezwykle ważny mo-
ment dla nas jako Zarządu oraz dla Spółki, ale traktujemy go jedynie jako przystanek w dążeniach do 
dalszych wzrostów i skalowania biznesu. 
2020 pod względem developmentu to intensywna praca nad kilkoma tytułami jednocześnie. Ogrom 
pracy włożony w produkcję „Motorcycle Mechanic Simulator 2021”, którego pierwszym testem było 
wydanie darmowej wersji demonstracyjnej, który nastąpił już po zakończeniu okresu sprawozdaw-
czego, a mianowicie 14 stycznia 2021.  Ciepłe przyjęcie demo przez graczy, dynamiczne wzrosty listy 
życzeń oraz awans na liście „Top Wishlists”, najlepiej świadczy o tym, że obrany kierunek projektowy 
był właściwy. 
Wielkimi krokami zbliżamy się do najważniejszego testu gry, a mianowicie do publikacji darmowego 
prologu MMS 21. Liczymy, że gracze docenią nowości funkcjonalne oraz update graficzny który dla 
nich przygotowaliśmy, a nastroje przełożą się na pełną premierę.
Nieustannie pracujemy nad grą Aztec Empire, z którą wiążemy spore nadzieje. Zaprojektowanie tej gry 
to niesamowite wyzwanie, z którego czerpiemy ogromną przyjemność. Pierwsze efekty naszej pracy 
mamy nadzieję zaprezentować graczom jeszcze w roku 2021. 
Rok 2020 to również projekty pochodzące z naszej spółki córki (FrogVille Games) czyli Far North 
Survival oraz Restoration Master, które nieustannie wspieramy developersko. Nie jest dla nas zasko-
czeniem, że to właśnie Far North wykazuje większy potencjał i zakładamy, że to właśnie ten projekt 
zostanie zaprezentowany graczom jako pierwszy w postaci darmowego prologu lub wersji demo. 
Pod względem finansowym rok 2020 to realizacja założeń i inwestycyjnych. Same wyniki finansowe 
nie robią wrażenia, ale nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem, zważywszy na fakt, że częściowo 
zostały zaprezentowane w raporcie za IV kwartał. Spółka cały czas znajduje się w fazie mocnych inwe-
stycji i realizacji założonej strategii. Silnie wierzymy, że obrana strategia jest tą właściwą i że poprzez 
podejście pre-produkcyjne i badania rynku zniwelowaliśmy ryzyko do minima, a najbliższe kwartały i 
zamknięcie roku obrotowego 2021 przyniesie długo oczekiwane efekty. 
Dziękuję serdecznie za zaufanie, którym obdarzyli Państwo naszą spółkę. 
Zapraszam do lektury raportu.

I. PISMO PRZEWODNIE PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI
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Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu Spół-
ek Handlowych. Spółka akcyjna pod firmą Play 2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powsta-
ła z przekształcenia ze spółki pod firmą Play2Chill Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 16 
grudnia 2019 r. Emitent został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 marca 2020 r. 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000833836.
Play2Chill S.A prowadzi działalność na rynku gier wideo. 
Podstawową działalność Emitenta obejmuje produkcja i wydawnictwo gier przeznaczonych na kompu-
tery osobiste, konsole i urządzenia mobilne. 
Emitent specjalizuje się w produkcji gier symulacyjnych, strategicznych oraz survivalowych. Produkcje 
tworzone przez emitenta zaliczane są do kategorii gier „Indie Premium”. Flagowym projektem Emitenta 
jest Motorcycle Mechanic Simulator 2021, który swoją premierę w wersji PC będzie miał w 2021 r.

II. PODSTAWOWE INFORMACJE

Podstawowe dane o Emitencie:

Firma: Play2Chill

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa

Adres: Ceramiczna 20/22 03-126 Warszawa

Telefon: 509-549-424

Adres poczty elektronicznej: contact@play2chill.com

Adres strony internetowej: www.play2chill.com

NIP: 5242831701

REGON: 367295956

KRS: 0000833836

Sąd rejonowy: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ 
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
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III. PLAN PREMIER

Gra Platfroma Planowany termin 
wydania Rodzaj gry Właściciel praw 

majątkowych do gry

Motorcycle Mechanic 
Simulator 2021
Free Prologue

PC Q2 2021 Prolog / darmowa 
wersja Emitent

Motorcycle Mechanic 
Simulator 2021 PC Q3 2021 Pełna wersja Emitent

Far North Survival
Free Prologue PC Q3/Q4 2021 Prolog / darmowa 

wersja
FrogVille Games Sp. 

z o.o.

Aztec Empire
Free Prologue PC Q4 2021 Prolog / darmowa 

wersja Emitent

Bugvasion TD Nintendo Switch Q3/Q4 2021 Pełna wersja
Full Screen Ktf (Licen-
cja Nintendo Switch 

Play2Chill S.A.)

Project
#2 Nintendo Switch Q4 2021 Pełna wersja -

Motorcycle Mechanic 
Simulator 2021 Xbox / Playstation Q1 2022 Pełna wersja Emitent

Far North Survival PC 2022 Pełna wersja FrogVille Games Sp. 
z o.o.

Aztec
Empire PC 2022 Pełna wersja Emitent
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IV. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe
Stan na

31.12.2020
Stan na 

31.12.2019
Stan na

31.12.2020
Stan na 

31.12.2019

PLN EUR
Kapitał własny 1 675 225,98 534 657,35 363 011,61 125 550,63

Kapitał zakładowy 287 000,00 265 250,00 62 191,21 62 287,19

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 70 754,82 16 136,27 15 332,15 3 789,19

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Zobowiązania krótkoterminowe 70 754,82 16 136,27 15 332,15 3 789,19

Aktywa razem 1 745 980,80 550 793,62 378 343,76 129 339,82

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Należności krótkoterminowe 163 564,17 56 946,16 35 443,39 13 372,35

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 555 770,98 202 287,41 120 432,30 47 502,03

Wybrane dane finansowe
Stan na

31.12.2020
Stan na 

31.12.2019
Stan na

31.12.2020
Stan na 

31.12.2019

PLN EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 730 965,60 476 233,57 163 373,47 110 705,65

Zysk (strata) ze sprzedaży -168 812,85 -40 043,99 -37 730,29 -9 308,66

Amortyzacja 0,00 0,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 899 778,45 516 277,56 201 103,76 120 014,31

Zysk (strata) brutto -168 247,37 -41 347,21 -37 603,90 -9 611,61

Zysk (strata) netto -168 247,37 -41 347,21 -37 603,90 -9 611,61

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej -1 025 228,11 -360 373,09 -229 142,22 -83 772,63

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 1 378 711,68 552 817,20 308 147,08 128 508,35

Przepływy pieniężne netto, razem 353 483,57 192 444,11 79 004,87 44 735,72

Liczba akcji (w szt.)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję 0,00 0,00

Przeliczenia kursu 2020 2019

Kurs euro na dzień bilansowy 4,6148 4,2585

Średni kurs euro w okresie 4,4742 4,3018
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V. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na dzień 31 grudnia 2020, Spółka nie posiadała jednostek zależnych i nie tworzyła Grupy Kapitałowej.

VI. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH 
PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W OD-
NIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ 
Na dzień 31 grudnia 2020, Spółka nie posiadała jednostek zależnych i nie tworzyła Grupy Kapitałowej.

VII. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA 
NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ
Na dzień 31 grudnia 2020, Spółka nie posiadała jednostek zależnych i nie tworzyła Grupy Kapitałowej.

VIII. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Roczne sprawozdanie finansowe emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu rocznego.

IX. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

9.1. Informacje podstawowe
9.1.1. Dane podstawowe o Spółce

Podstawowe dane o Emitencie:

Firma: Play2Chill

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa

Adres: Ceramiczna 20/22 03-126 Warszawa

Telefon: 509-549-424

Adres poczty elektronicznej: contact@play2chill.com

Adres strony internetowej: www.play2chill.com

NIP: 5242831701

REGON: 367295956

KRS: 0000833836

Sąd rejonowy: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ 
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
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9.1.2. Władze Spółki 

Zarząd Spółki działał w 2020 roku w składzie:
1. Tomasz Róziecki   – Prezes Zarządu
2. Paweł Brągoszewski  – Wiceprezes Zarządu
3. Paweł Norman Flanc  – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorca działała w 2020 roku w składzie:
1. Krzysztof Kostowski  –  Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Piotr Karbowski   –  Członek Rady Nadzorczej 
3. Wojciech Iwaniuk  –  Członek Rady Nadzorczej
4. Magdalena Krawczak  –  Członek Rady Nadzorczej
5. Małgorzata Kowalczyk  –  Członek Rady Nadzorczej

9.1.3. Struktura kapitałowa na dzień 31 grudnia 2020 

Kapitał zakładowy Spółki na koniec roku obrotowego wynosił 287 000,00 PLN i dzielił się na 2 870 000 
akcji po 0.10 PLN. Lista wspólników posiadających powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu:
1. PlayWay Spółka Akcyjna  –  1 263 500 akcji  –  44,02%
2. Tomasz Róziecki    –  232 669 akcji  –  8,11%
3. Paweł Norman Flanc   –  232 669 akcji  –  8,11%
4. Paweł Brągoszewski   –  232 669 akcji  –  8,11%
5. Michał Kamil Baryła   –  142 499 akcji  –  5,00%
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy PlayChill S.A., liczba akcji oraz 
ww. struktura akcjonariatu nie uległa zmianie.

9.2. Komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej

Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi Spółki w 2020 r. wyniosła 730.965,60 zł, 
co w porównaniu z 2019 r., gdy ich wartość wyniosła 476.233,57 zł, oznacza wzrost o 53.48% r/r. Na 
poziomie przychodów ze sprzedaży produktów Spółka wypracowała wynik równy 0,00 zł, czyli niższy 
niż w 2019 r., który wówczas wyniósł 177.123,52 zł. Strata ze sprzedaży Spółki w 2020 r. wyniosła 
-168.812,85 zł, gdy jego wartość w roku 2019 wyniosła -40.043,99 zł. 
Strata netto Emitenta za 2020 rok wyniosła -168.247,37 zł. W 2019 r. strata netto Spółki wyniosła 
-41.347,21 zł. 
Suma aktywów Spółki według bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 1.745.980,80 
zł i jest wyższa o 216.99% r/r od wartości aktywów Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r., które wów-
czas ukształtowały się na poziomie 550.793,62 zł. Kapitały własne Spółki na koniec 2020 r. wyniosły 
1.675.225,98 zł, tym samym były wyższy o 213.32% r/r od wartości kapitałów własnych, jakie Spółka 
wykazała na koniec 2019 r., wówczas było to 534.657,35 zł. 
Spółka na dzień 31 grudnia 2020 r. posiadała środki pieniężne w wysokości 555.770,98 zł. W opinii 
Zarządu, Spółka posiada odpowiednia środki finansowe umożliwiające kontynuację działalności go-
spodarczej. Sytuacja finansowa Spółki w przyszłych latach uzależniona jest od jej zdolności do ada-
ptowania się do zmiennych warunków rynkowych oraz skutecznej realizacji przyjętej strategii rozwoju. 
Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby poprawić zdolności sprzedażowe i poprawić jej rentowność 
w kolejnych latach.
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9.3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które wystąpiły w roku obroto-
wym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółka Play2Chill S.A. została utworzona na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podsta-
wie Kodeksu Spółek Handlowych.  
Spółka akcyjna pod firmą Play 2Chill Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powstała z przekształce-
nia ze spółki pod firmą Play2Chill Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Warszawie 
na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 16 grudnia 2019 r.  
Play2chill S.A. został wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 10 marca 2020 r. przez Sad 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowe-
go pod numerem KRS 0000833836.  
Akcje Spółki Play2Chill zostały dopuszczone do obrotu na rynku alternatywnym New Connect w dniu 
16.12.2020 na podstawie Uchwały nr 936/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
z dnia 3.12.2020. 
W maju 2020 Spółka z sukcesem przeprowadziła prywatną emisję akcji, dzięki której Emitent pozyskał 
1,5 mln zł od inwestorów. Środki w całości zostały przeznaczone na rozwój działalności. Między innymi 
na ukończenie i promocję flagowego tytułu Emitenta jakim jest Motorcycle Mechanic Simulator, którego 
premiera planowana jest na Q3 2021, a także na znalezienie kolejnych bardzo dobrze rokujących pro-
jektów poprzez realizację pre-produkcji oraz prototypów gier. W efekcie udało się wdrożyć do produkcji 
grę Aztec Empire, która zaledwie po 3 tygodniach od przedstawienia gry znalazła się w zestawieniu 
najchętniej dodawanych gier do listy życzeń „Global Top Wishlists” w serwisie Steam. Kolejnymi od-
kryciami projektowymi są Far North Survival oraz Restoration Master, które powstały przy współpracy 
z zespołem FrogVille Games. W efekcie czego 2 tytuły trafiły do produkcji w zespole FrogVille Games, 
a emitent wraz z założycielami studia powołał spółkę zależną Emitenta -  FrogVille Games Sp. z o.o.
Spółka w 2020 realizowała swoje założenia produkcyjne oraz inwestycyjne. 
Po zakończeniu raportowanego okresu Emitent przekazał informację o powołaniu spółki zależnej Fro-
gVille Games Sp. z o.o., która będzie odpowiedzialna za realizację projektu Far North Survival oraz 
Restoration Master, dla których Emitent będzie pełnił rolę wydawcy.
Emitent nawiązał również współpracę z Węgierskim studiem developerskim Full Screen Kft, w celu 
przeportowania oraz wydania gry Bugvasion TD na platformę Nintendo Switch.
Emitent zawarł również ramową umowę o linię kredytową do 1 mln z PlayWay S.A., która ma na celu 
zabezpieczanie płynności w finansowej przy realizacji dotychczasowych projektów. 

9.4. Przewidywania dotyczące rozwoju jednostki
W następnych latach Emitent w dalszym ciągu zamierza kontynuować działalność związaną z tworze-
niem oraz wydawaniem gier komputerowych. 
W 2021 roku spółka planuje kontynuację prac developerskich oraz wydanie gry „Motorcycle Mechanic 
Simulator 2021”, której premiera planowana jest na 3 lub 4 kwartał 2021. 
Planowany jest rozwój gry „Aztec Empire” oraz wydanie grywalnej wersji demonstracyjnej. 
Spółka planuje rozwój działalności wydawniczej poprzez przejmowanie oraz portowanie gier od ze-
wnętrznych deweloperów na konsolę Nintendo Switch oraz wsparcie wydawnicze podmiotów powią-
zanych ze Spółką. 
Spółka planuje dalszy rozwój grupy kapitałowej. 
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Zarząd nie przewiduje w 2021 roku zagrożeń dla działalności Spółki i ocenia ryzyko ewentualnych 
niekorzystnych zmian na rynku jako niskie. W związku z perspektywą intensywnych działań developer-
skich oraz wydawniczych, Zarząd ocenia perspektywę dalszego funkcjonowania Spółki jako pomyślną 
i będzie kontynuował działania mające na celu zwiększenie wartości majątku Spółki.

9.5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W roku obrotowym 2020 Spółka nie prowadziła żadnych badań w dziedzinie badań i rozwoju.

9.6. Informacje dotyczące nabyciu udziałów (akcji) własnych, a zwłaszcza o celu ich nabycia, 
liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, 
cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia
W roku obrotowym 2020 Spółka nie prowadziła żadnych badań w dziedzinie badań i rozwoju.

9.7. Informacje o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach)
Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).

9.8. Informacje o instrumentach finansowych w zakresie:
a. ryzyka: zmiany cen kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych 

oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka;
b. przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącz-

nie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których 
stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku Spółka nie stosowała rachunkowości zabez-
pieczeń oraz nie wykorzystywała instrumentów finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredyto-
wego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie 
jest ona narażona.

9.9. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest 
na nie narażony
Realizacja przychodów i zysków Spółki jest ściśle związana z wieloma czynnikami, mającymi wpływ na 
jej działalność. Najważniejsze z nich to:
• wzrost konkurencji
• utrata płynności finansowej
• pandemia koronawirusa
Spółka minimalizuje wystąpienie powyższych ryzyk poprzez tworzenie prototypów oraz pre-produkcji 
mających na celu zbadanie potencjału sprzedażowego wytwarzanego produktu. Do produkcji zostają 
wprowadzone tylko sprawdzone pomysły, które wykazują wysoki potencjał sprzedażowy. 

W celu zminimalizowania ryzyka utraty płynności, Spółka podpisała ze swoim głównym akcjonariu-
szem (ze spółką PlayWay S.A.) umowę ramową o linię kredytową. 

W celu minimalizowania ryzyka związanego z pandemią koronawirusa, spółka jest gotowa w każdym 
momencie przenieść i prowadzić w całości prace w trybie zdalnym, bez znaczącego wpływu na efek-
tywność prowadzonej działalności. 



11

9.10. Informacje dodatkowe
Emitent nie przekazuje żadnych informacji dodatkowych, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym. 

X. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU
Oświadczenie zarządu spółki PLAY2CHILL S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozda-
nia finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zarząd PLAY2CHILL S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finanso-
we i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że 
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej 
wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, 
w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

...........................................................
(Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Spółki)

Oświadczenie zarządu spółki PLAY2CHILL S.A. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdania finansowego za rok 2020

Zarząd PLAY2CHILL S.A. oświadcza, iż wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocz-
nego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym zgodnie z przepisami 
dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, iż firma audytorska oraz członko-
wie zespołu wykonującego badanie, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego 
sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

...........................................................
(Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Spółki)

XI. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowi załącznik do niniejszego rapor-
tu rocznego Emitenta.
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XII. INFORMACJE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

LP. ZASADA TAK / NIE /
NIE DOTYCZY KOMENTARZ

1.

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno 
z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. 
Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić 
odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie 
obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować 
przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.

TAK 
 

Z wyłączeniem 
transmisji oraz 
upublicznienia 

obrad

Emitent prowadzi stronę 
korporacyjną pod adresem 
http://www.play2chill.com/

ir.html 
 

W ocenie Zarządu koszty 
związane z techniczną 
obsługą transmisji oraz 

rejestracji obraz WZA są 
niewspółmierne do poten-

cjalnych korzyści

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny 
sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. TAK

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 
3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), TAK

Emitent prowadzi stronę 
korporacyjną pod adresem 
http://www.play2chill.com/
ir.html na której dostępne 

są informacje wymagane w 
punkcie 3.

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której 
Emitent uzyskuje najwięcej przychodów, TAK

3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na 
tym rynku, TAK

3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, 
informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem 
dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu spółki,

TAK

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK

3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK

3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz 
z założeniami do tych prognoz (w przypadku, gdy emitent takie publikuje), NIE Spółka nie publikowała pro-

gnoz wyników finansowych.

3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz 
akcji znajdujących się w wolnym obrocie, TAK

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje 
inwestorskie oraz kontakty z mediami, TAK

3.11. Skreślony

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, 
dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz 
konferencji prasowych,

TAK

3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy 
oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie 
akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych 
operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym 
podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,

TAK

3.15. Skreślony
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LP. ZASADA TAK / NIE /
NIE DOTYCZY KOMENTARZ

3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, 
zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na 
zadawane pytania,

TAK

3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany 
terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, TAK

3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach 
zarządzenia przerwy, TAK

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o 
świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu 
strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej 
Doradcy,

TAK

3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, TAK

3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy, TAK

3.22. Skreślony

3.23. Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane 
w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien 
dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W 
przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej 
zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna 
zostać przeprowadzona niezwłocznie.

TAK

4.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, 
w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być 
zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym 
następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.

TAK

Dostępne na stronie  
http://www.play2chill.com/  
w zakładce relacje inwe-

storskie

5.

Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną 
korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji 
inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.

TAK

6.

Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami 
Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania 
swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę 
odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.

TAK

7.
W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne 
znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, 
Emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.

TAK

8.
Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich 
dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków 
Autoryzowanego Doradcy.

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
 
9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków 
zarządu i rady nadzorczej,

TAK

9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego 
od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. TAK

10.
Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego 
zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi 
na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

TAK
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LP. ZASADA TAK / NIE /
NIE DOTYCZY KOMENTARZ

11.
Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, 
powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami 
i mediami.

NIE

Emitent zamierza w miarę 
potrzeb organizować 

publiczne spotkania biorąc 
pod uwagę ich koszt i 

zapotrzebowanie ze strony 
interesariuszy

12.

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna 
precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ 
do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w 
terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

TAK

13.

Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewnić zachowanie niezbędnego 
odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia 
korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z 
tych zdarzeń korporacyjnych.

TAK

13a.

W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego 
co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 
głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia w trybie określonym w art.399 §3 Kodeksu spółek handlowych, 
zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany 
w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada 
ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy 
akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie 
art. 400 §3 Kodeksu spółek handlowych.

TAK

14.

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być 
tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w 
każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu 
pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

TAK

15.
Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może 
zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem 
ustalenia prawa do dywidendy.

TAK

16.

Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. 
Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:
• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym 

emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla 
kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,

• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym raportem,

• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w 
części, miała miejsce w okresie objętym raportem,

• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w 
nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia 
interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, 
planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami 
lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

NIE

Emitent informuje o bieżą-
cych wydarzeniach w spółce 
za pośrednictwem raportów 

bieżących oraz poprzez 
zamieszczanie informacji na 
stronie internetowej Spółki 

pod adresem  
http://www.play2chill.com/

16a.

W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego 
w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje 
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym 
dla przekazywania raportów bieżących na rynku 

TAK

17. Skreślony




