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I. PISMO ZARZĄDU

Drodzy Akcjonariusze oraz Inwestorzy, 
Zapraszam do zapoznania się z raportem rocznym za rok 2021 r. będącym dla Play2Chill S.A. rokiem 
intensywnej pracy, a także rokiem rozpoczęcia budowy własnego portfolio wydawniczo-developerskie-
go. 
Rok 2021 rozpoczęliśmy od wydania wersji demonstracyjnej Motorcycle Mechanic Simualtor 2021,  
a w czerwcu gra doczekała się również wersji Prologue. 
Premiera pełnej wersji MMS 21 miała miejsce w listopadzie 2021. Sama premiera pozostawiła wiele 
do życzenia, ale pozwoliła nam wyciągnąć cenną lekcję, a także zapoczątkowała budowę własnego 
portfolio wydawniczo-developerskiego. Warto tutaj wspomnieć, że 100% przychodu z gry Motorcycle 
Mechanic Simulator 2021 trafia do Play2Chill, co w dużym stopniu pozwala nam spokojnie planować 
kolejne projekty realizowane przez nasze zespoły. 
O pozostałych projektach wspominaliśmy przy okazji publikacji raportu okresowego za I kwartał 2022 
roku, ale każda okazja jest dobra, aby wspomnieć o projektach z naszego portfolio, których premiera 
jeszcze przed nami.
Aztec Empire - a właściwie „Aztecs: The Last Sun”, bo właśnie tak zdecydowaliśmy się nazwać ten 
projekt, znacząco zmienił swoją koncepcję. Oczywiście nadal jest grą strategiczną typu city builder, ale 
mroczny klimat, brutalność Azteków, a także kult bóstw, które wyznawali naturalnie wyznaczyło nam 
kierunek projektu, a co za tym idzie zmianę tytułu. Chcemy żeby „Aztecs The Last Sun”, na tle innych 
gier typu city builder znacząco się wyróżniał i nie był porównywany z wieloma grami, które obecnie 
powstają. Zespół nieustannie pracuje i obecnie harmonogramy wyglądają na bezpieczne. Team Aztec 
obecnie walczy o zamknięcie kamienia milowego, który zakłada demo techniczne. 

Rally Mechanic Simulator – inne, oryginalne podejście do gier typu mechanik. Chcemy wyciągnąć 
mechanika z garażu i przenieść go w realia sportowe. Rywalizacja, presja czasu, szybkie decyzje, to 
coś czego jeszcze nie było w tego typu grach. Liczymy, że takie podejście spotka się aprobatą graczy. 
Obecnie zespół pracuje nad podstawowymi mechanikami gry, a zespół graficzny kończy prace nad 
legendarnym i wszystkim bardzo dobrze znanym modelem samochodu WRC, które będzie implemen-
towane do wersji demo. 

Far North Survival – realizowany przez FrogVille Games. Wspaniały i niezwykle rozbudowany pro-
jekt, który już na tym etapie pod względem mechanik wygląda bardzo imponująco. Niezwykła immer-
sja, złożoność craftingu, dbanie o najdrobniejsze elementy wyposażenia oraz kondycję zdrowotną po-
staci robią niezwykłe wrażenie. Mocno liczę, że projekt w niedalekiej przyszłości ujrzy światło dziennie  
(w postaci wersji demo), a gracze będą mogli przekonać się, ile ciekawostek czeka na nich w tej pro-
dukcji. 

Przed nami bardzo dużo pracy, więc z dużą ambicją, ale również z pokorą wchodzimy w rok 2022. 
Dla nas to okres, w którym chcemy udowodnić, że pasja i zaangażowanie przekładają się na efekty w 
postaci jakościowych produktów. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim akcjonariuszom i inwestorom za zaufanie. 
Zapraszamy serdecznie do lektury raportu za rok 2021.
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PLAN PREMIER 2022 - 2023

Gra Platfroma Planowany termin 
wydania Rodzaj gry Właściciel praw 

majątkowych do gry

Motorcycle Mechanic 
Simulator 2021
Free Prologue

PC Wydano Prolog / darmowa 
wersja Emitent

Motorcycle Mechanic 
Simulator 2021 PC Wydano Pełna wersja Emitent

Far North Survival
Free Prologue PC Q3 2022 Prolog / darmowa 

wersja
FrogVille Games Sp. 

z o.o.

Aztecs The Last Sun
Free Prologue PC Q3 2022 Prolog / darmowa 

wersja Emitent

Bugvasion TD Nintendo Switch Q3 2022 Pełna wersja
Full Screen Ktf (Licen-
cja Nintendo Switch 

Play2Chill S.A.)

Rally Mechanic Simulator PC Q1/Q2 2023 Pełna wersja
Atomic Jelly (Licencja 
na wszystkie platfor-

my)

Motorcycle Mechanic 
Simulator 2021 Konsole Q2/Q3 2022 Pełna wersja

Emitent (udzielona 
licencja Ultimate Ga-

mes S.A.)

Far North Survival PC 2023 Pełna wersja FrogVille Games Sp. 
z o.o.

Aztecs The Last Sun PC 2023 Pełna wersja Emitent
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Wybrane dane fi nansowe
Stan na 

31.12.2021
Stan na 

31.12.2020
Stan na 

31.12.2021
Stan na 

31.12.2020
PLN EUR

Kapitał własny 3 729 438,26     1 675 225,98 810 853,21 363 011,61

Kapitał zakładowy     315 699,90       287 000,00 68 639,37 62 191,21

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 170 444,42 70 754,82 37 057,97 15 332,15

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

Zobowiązania krótkoterminowe 170 444,42 70 754,82 37 057,97 15 332,15

Aktywa razem 3 899 882,68 1 745 980,80 847 911,18 378 343,76

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

Należności krótkoterminowe 305 414,34 163 564,17 66 403,08 35 443,39

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 193 221,37 555 770,98 476 849,45 120 432,30

Wybrane dane fi nansowe
Stan na 

31.12.2021
Stan na 

31.12.2020
Stan na 

31.12.2021
Stan na 

31.12.2020
PLN EUR

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów 946 271,98 730 965,60 206 722,44 163 373,47

Zysk (strata) ze sprzedaży -626 748,50 -168 812,85 -136 919,39 -37 730,29

Amortyzacja 2 729,88 0,00 596,37 0,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -652 357,39 -165 875,80 -142 513,90 -37 073,85

Zysk (strata) brutto -664 302,04 -168 247,37 -145 123,33 -37 603,90

Zysk (strata) netto -664 302,04 -168 247,37 -145 123,33 -37 603,90

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 038 736,78 -953 728,11 -226 922,29 -213 161,71

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -39 893,12 0,00 -8 715,05 0,00

Przepływy pieniężne netto z działalności fi nansowej 2 716 080,29 1 307 211,68 593 354,51 292 166,57

Przepływy pieniężne netto, razem 1 637 450,39 353 483,57 357 717,18 79 004,87

Liczba akcji (w szt.) 3 156 999 2 870 000 3 156 999 2 870 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,2104 -0,0586 -0,0460 -0,0131

Wartość księgowa na jedną akcję 1,1813 0,5837 0,2568 0,1265

Przeliczenia kursu 2021 2020

Kurs euro na dzień bilansowy (31.12) 4,5994 4,6148

Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12 4,5775 4,4742

II. WYBRANE DANE FINANSOWE

5



III. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ (INFORMACJE NA DZIEŃ 31.12.2021 R.)

IV. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH 
PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI  
W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ

Spółka FrogVille Games Sp. z o.o. w KRS zarejestrowana została 18 lutego 2021 r. Dane jednostki 
zależnej, na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości, nie są istotne dla jasnego i rzetelnego przed-
stawienia sytuacji finansowej oraz wyników Emitenta.

V. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA 
NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Wybrane dane fi nansowe
FrogVille Games Sp. z o.o.

Stan na 31.12.2021

PLN

Kapitał własny 943 209,11

Kapitał zakładowy 10 000,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 524,70

Zobowiązania długoterminowe 0

Zobowiązania krótkoterminowe 11 524,70

Aktywa razem 954 733,81

Należności długoterminowe 0

Należności krótkoterminowe 212 616,08

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 459 216,51

Wybrane dane fi nansowe
Stan na 31.12.2021

PLN

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 237 908,82

Zysk (strata) ze sprzedaży -64 452,51

Amortyzacja 728,60

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -64 453,21

Zysk (strata) brutto -66 790,89

Zysk (strata) netto -66 790,89

Firma FrogVille Games Sp. z o.o.

Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba Ostrołęka

Adres ul. Brata Zenona Żebrowskiego 4 /VI, 07-410 Ostrołęka

Kapitał zakładowy 10 000 zł

Przedmiot działalności 62.01.Z. Działalność Związana Z Oprogramowaniem – produkcja gier komputerowych

Udział Emitenta w kapitale 
zakładowym

Emitent posiada 80 udziałów o łącznej wartości 4.000 stanowiących 40%  
kapitału zakładowego

Udział Emitenta w ogólnej liczbie 
głosów 40%

Objęcie konsolidacją Nie

Z uwagi na to, że spółka zależna została zawiązana w 2021 roku Emitent nie przedstawia danych po-
równywalnych za rok 2020r.
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VII. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

7.1. Informacje podstawowe

Firma: Play2Chill

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa

Adres: Wrzesińska 12/30, 03-713 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

7.2. Władze Spółki 
Zarząd Spółki działał w 2021 roku w składzie:
1. Tomasz Róziecki – Prezes Zarządu
2. Paweł Brągoszewski – Wiceprezes Zarządu
3. Paweł Flanc -Wiceprezes Zarządu

W roku sprawozdawczym 2021 została dokonana zmiana przewodniczącego Rady Nadzorczej Emi-
tenta. Z roli przewodniczącego odwołany został Pan Krzysztof Kostowski, a na jego miejsce powołany 
został Pan Bartosz Graś. Pozostała część składu Rady Nadzorczej pozostała niezmieniona względem 
roku 2020. 

Rada Nadzorcza działała w 2021 roku w składzie:
1. Bartosz Graś – 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

7.3. Struktura kapitałowa na dzień 31 grudnia 2021
Kapitał zakładowy Spółki na koniec roku obrotowego wynosił 315 699,9 PLN i dzielił się na 3 156 999 
akcji po 0,10 PLN. Lista wspólników posiadających powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu:

1. PlayWay Spółka Akcyjna – 976 501 akcji – 30,93%
2. Tomasz Róziecki – 232 669 akcji – 7,37%
3. Paweł Norman Flanc – 232 669 akcji – 7,37%
4. Paweł Brągoszewski - 232 669 akcji – 7,37%

VI. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Roczne sprawozdanie finansowe Emitenta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu rocznego.
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7.4. Opis działalności 
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. 

Play2Chill S.A prowadzi działalność́ na rynku gier wideo. Podstawowa działalność Emitenta obejmuje 
produkcje i wydawnictwo gier przeznaczonych na komputery osobiste, konsole i urządzenia mobilne.  
Emitent specjalizuje się̨ w produkcji gier symulacyjnych, strategicznych oraz survivalowych. Produkcje 
tworzone przez Emitenta zaliczane są̨ do kategorii gier „Indie Premium”.  
Portfolio emitenta obejmuje takie projekty jak „Aztecs: The Last Sun”, „Rally Mechanic Simulator”, „Far 
North Survival” oraz „Motorcycle Mechanic Simulator 2021”, który znajduje się w sprzedaży od listopa-
da 2021 r.

7.5. Istotne wydarzenia po okresie obejmującym sprawozdanie
Po zakończeniu raportowanego okresu Emitent przekazała informację o podpisaniu umowy współ-
pracy ze spółką Atomic Jelly S.A z siedzibą w Poznaniu, w celu wyprodukowania gry Rally Mechanic 
Simulator. 
Emitent informował również otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicz-
nej, od PlayWay S.A., w którym mowa o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta do 
poziomu 40,02%.

7.6. Wyniki finansowe
W strukturze wartościowej przychodów można wyodrębnić:

2021 w PLN 2020 w PLN

1. Sprzedaż towarów 0,00

2.Sprzedaż produktów 583 190,72 0,00

3.Sprzedaż usług

4.Zmiana stanu produktów 363 081,26 730 965,60

Sprzedaż ogółem 946 271,98 730 965,60

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w roku 2021 wyniosły 946 271,98 PLN.

8



7.7. Aktywa trwałe i obrotowe
Struktura aktywów trwałych:
Łączna wartość aktywów trwałych wyniosła 37 668,49 PLN
Struktura aktywów obrotowych:
Łączna wartość aktywów obrotowych wyniosła 3 862 214,19 PLN i uległa zwiększeniu o 121,2% wo-
bec  roku 2020. W strukturze aktywów obrotowych największą pozycję stanowią Zapasy.

7.8. Pasywa
W strukturze pasywów kapitały własne wyniosły 3 729 438,26 PLN zaś zobowiązania i rezerwy 170 
444,42 PLN.

7.9. Zatrudnienie
20 osób – umowy cywilnoprawne

7.10. Rachunek zysków i strat
W 2021 roku Play2Chill S.A. odnotowała stratę netto w wysokości -664 302,04 PLN.

7.11. Koszty
Zestawienie kosztów 2021 roku wg rodzajów przedstawiono w tabeli.

Rodzaj kosztów 2021 w PLN 2020 w PLN

Koszty ogółem wg rodzaju w tym: 1 573 020,48 899 778,45

Zużycie materiałów i energii 11 405,49 5 502,97

Usługi obce 858 729,10 425 246,97

Podatki i opłaty 19 641,29 3 502,52

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 648 220,00 463 397,07

Amortyzacja 2 729,88 0,00

Pozostałe 32 294,72 0,00

Rodzaj kosztów 2021 w PLN 2020 w PLN

Kredyty i pożyczki 300 000,00 200 000,00

Spłaty kredytów i pożyczek 300 000,00 200 000,00

Odsetki 2 434,03 1 604,32

7.12. Kredyty 

7.13. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
W roku obrotowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka nie ponosiła nakładów na bada-
nia i rozwój oraz nie odnotowała osiągnięć w obszarze R&D

7.14. Udziały/akcje własne
W roku obrotowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w Spółka nie nabywała udziałów/akcji 
własnych.
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7.15. Oddziały (zakłady) jednostki 
W roku obrotowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w Spółka nie posiadała oddziałów (za-
kładów).

7.16. Instrumenty finansowe
W roku od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka nie stosowała rachunkowości zabezpie-
czeń oraz nie wykorzystywała instrumentów finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, 
istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie jest ona 
narażona.

7.17. Wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne
Stale pracujemy nad zmniejszeniem zużycia energii na potrzeby biura i ograniczeniem zużycia wody. 
W warszawskim biurze działa nowoczesna instalacja oświetleniowa, która wykorzystuje technologię 
LED.
Ponadto do codziennej działalności stosujemy zasady eco-biura:
- drukowanie dwustronne lub ponowne wykorzystywanie papieru
- komunikacja między pracownikami i partnerami za pomocą środków komunikacji elektronicznej
- drukowanie jedynie niezbędnych dokumentów 
- księgowość elektroniczna
- wyłączanie przycisków STAND BY w nieużywany sprzęcie elektronicznym
- segregacja śmieci

7.18. Istotne czynniki ryzyka
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 COVID-19
• Wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy
• Ryzyko walutowe
• Ryzyko związane z nielegalną dystrybucją produktów Spółki

Spółka minimalizuje wystąpienie powyższego ryzyka 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. Spółka jed-
nocześnie prowadzi development kilu produkcji, co w dalszej perspektywie przełoży się istotnie na 
przychody. Posiadanie w sprzedaży kilku produktów pozwoli zminimalizować ryzyko utraty płynności 
finansowej.

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

Spółka, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, nie zidentyfikowała czynników ryzyka, 
które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na działalność operacyjną Spółki, a także wyniki finan-
sowe ani sytuację materialną Emitenta. Spółka nie jest stroną umów z podmiotami biorącymi udział w 
niniejszym konflikcie zbrojnym, a sprzedaż produktów Emitenta na terytorium Rosji i Ukrainy stanowi 
niewielki odsetek w całości przychodów Spółki. 
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Ze względu na fakt, iż Emitent ponosi koszty wytworzenia w PLN, natomiast część przychodów jest 
i będzie realizowana w walutach obcych, powstaje ryzyko związane ze zmianą kursów walutowych. 
Szczególne znaczenie ma w tym przypadku kształtowanie się kursów EUR/PLN oraz USD/PLN, po-
nieważ transakcje w tych walutach mają najistotniejszy wkład w strukturę przychodów. Ryzyko na tym 
polu występuje głównie w odniesieniu do należności. Inwestorzy powinni brać pod uwagę fakt, iż Spół-
ka nie stosuje zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym.

Dystrybucja produktów (gier) odbywa się za pomocą kanałów cyfrowych, co zwiększa ryzyko związa-
ne z nielegalnym rozpowszechnianiem produktów Spółki bez jej zgody i wiedzy. Pozyskiwanie przez 
konsumentów produktów Spółki w sposób nielegalny może negatywnie wpłynąć na poziom sprzedaży 
Spółki oraz jej wyniki finansowe

7.19. Plan działania na rok 2022
W następnych latach Spółka w dalszym ciągu zamierza kontynuować działalność związaną z tworze-
niem oraz wydawaniem gier komputerowych. 

W 2022 roku spółka planuje kontynuację prac developerskich nad grami „Aztecs The Last Sun”, „Rally 
Mechanic Simulator” oraz „Far North Survival”, których premiery planowana są na rok 2023. 
W dalszym ciągu Spółka ma zamiar kontynuowanie prac nad rozwojem i utrzymaniem wydanej już gry 
„Motorcycle Mechanic Simulator 2021”.

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. 

Zarząd nie przewiduje w 2022 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.

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

Wnioski
Zarząd Spółki wnosi o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021 i udzielenie 
absolutorium wszystkim osobom pełniącym funkcje w Zarządzie.
Ponadto Zarząd proponuje, aby strata wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok 2021 w wysoko-
ści -664 302,04 została pokryta z przyszłych zysków Spółki.

11



VIII. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Oświadczenie zarządu spółki PLAY2CHILL S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozda-
nia finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 2021
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 członkowie 
zespołu wykonującego badanie, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego spra-
wozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, stan-
dardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

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

IX. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
raportu rocznego Emitenta.
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X. 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 fi nansowych na bieżący rok obrotowy, wraz 
z założeniami do tych prognoz (w przypadku, gdy emitent takie publikuje), NIE Spółka nie publikowała pro-

gnoz wyników fi nansowych.

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 fi nansowych 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.

TAK

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. NIE Dane nie są istotne

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 fi nansowej oraz wyników fi nansowych 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
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