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List Zarządu

Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartłomiej Bartula i jest mi niezmiernie miło rozpocząć pisanie nowej historii
spółki Platynowe Inwestycje Spółka Europejska (dalej również jako: „Spółka”, lub „Emitent”)). Spółka ta jest
częścią grupy Playway SA. W tym liście chciałbym państwu przybliżyć kilka kwestii.
Platynowe Inwestycje S.E. w przeciwieństwie do klasycznej formy wejścia na giełdę tj, IPO, zadebiutowała przez
przejęcie notowanej spółki. Nie jest to nowość na GPW, czego przykładem jest największy producent gier w
Polsce CD Projekt Red, który pojawił się na giełdzie w miejsce notowanego wcześniej Optimusa. Z racji, że jest to
jednak mniej popularna forma, chciałbym już na wstępie zaznaczyć, iż tworzymy zupełnie nową organizację i
rozpoczęliśmy nową działalność Spółki. Aby móc to Państwu zobrazować, dla przykładu podzielę Platynowe
Inwestycje S.E. na dwie niezależne części, mianowicie spółkę akcyjną i gamedewelopera. W przypadku spółki
akcyjnej, sytuacja jest odmienna od developera, ponieważ jest to zupełnie nowy podmiot. Historia naszej
poprzedniczki zakończyła się z dniem 01.02.2021 roku. Zatem spółka Platynowe Inwestycje SE (w trakcie zmiany
nazwy na ManyDev Studio) to swoista „Tabula Rasa” i właśnie zapisujemy w niej pierwszy akapit, tworząc
zupełnie nową organizację.
Skupiając się natomiast, na gamedeweloperze, sytuacja jest zupełnie inna, gdyż do dnia publikacji raportu
rozpoczęliśmy współpracę z 3 zespołami. Te zespoły pracują już, nad projektami dla Spółki. Prowadzimy również
zaawansowane rozmowy z kolejnymi deweloperami. Docelowo Spółka będzie posiadać w swojej strukturze
kilkanaście zespołów. Każdy z tych zespołów będzie tworzyć co najmniej jedną grę. Bardzo istotnym faktem jest,
że współpracujemy z takimi studiami jak Games Incubator i Creative Forge Games, jak również jesteśmy częścią
grupy Playway. Playway SA to dużą organizacja gamdev, która wnosi kapitał, kompetencje, know-how, wsparcie
merytoryczne, wydawnicze, personalne, ale również daje możliwość cross-selling-u na etapie premier gier.
Dzięki czemu spółka znajduje się w duże lepszej pozycji wyjściowej.
Wyróżnikiem naszej organizacji jest jej struktura, ponieważ naszym celem nie jest tworzenie spółek zależnych z
zespołów, a zrzeszanie ich w ramach jednej spółki. Produkcja gier to dla nas core biznesu, ale również absolutny
priorytet. Zamierzamy dostarczać graczom możliwie najlepsze produkty. Zostałem powołany na stanowisko
Prezesa Zarządu, aby dać liderom możliwość skupienia się w 100% na jednym celu i robienia tego, co potrafią
najlepiej, czyli tworzenia gier z pasją. Do moich zadań należeć będzie zarządzanie Spółką, pozyskiwanie nowych
utalentowanych zespołów, a także dbanie o jej komunikację i wizerunek.
W chwili obecnej Spółka zakańcza procesy formalne, związane przejęciem, jak również prowadzi bardzo
intensywnie działania, aby rozpocząć współpracę z kolejnymi zespołami. Prowadzimy rozmowy z
zainteresowanymi, selekcjonując najlepsze pomysły i kompetencje przyszłych liderów. Jestem bardzo
zadowolony z odzewu na naszą ofertę i nowy model, który zaprezentowała Platynowe Inwestycje S.E.
Podsumowując, jestem podekscytowany, ale i w pełni gotowy na napisanie nowej historii Spółki. Więcej
szczegółów nt. realizowanych projektów będziemy przekazywać w stosownym czasie.

Prezes Zarządu Emitenta
/-/Bartłomiej Bartula

I.

OGÓLNE INFORMACJE O EMITENCIE

Nazwa Emitenta: Platynowe Inwestycje SE
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
Tel./faks tel. 22/2905797; faks 22/2905797
Numer KRS: 0000734433
REGON:012594154
NIP: 5260300948
Kapitał zakładowy opłacony: 140 000,00 EURO
Organy Spółki Platynowe Inwestycje SE na dzień 31 grudnia 2020 roku:
Rada Nadzorcza:
Agnieszka Gujgo
Ina Patrowicz
Kamil Koralewski
Damian Patrowicz
Eliza Studzińska

-

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:
Skład Zarządu Spółki
Agnieszka Gujgo – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezes Zarządu
Emitenta i upoważniony do samodzielnej reprezentacji
Komitet Audytu:
Agnieszka Gujgo
Ina Patrowicz
Damian Patrowicz
Skład Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu i Zarządu Spółki na dzień publikacji sprawozdania:
Rada Nadzorcza:
W dniu 2 lutego 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o powołaniu,
ze skutkiem na dzień 03 lutego 2021 roku, na trzyletnią kadencję, nowego składu rady nadzorczej emitenta,
którą tworzą:
Bartłomiej Kurylak
Marcin Wenus
Robert Pakla

Maksymilian Graś
Tomasz Stajszczak
Zarząd:
W dniu 04 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę powołującą Pana Bartłomieja Bartulę do
Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu
Komitet audytu:
W dniu 2 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu całego składu dotychczasowego
komitetu audytu Spółki oraz uchwałę o wyłonieniu Członków Komitetu Audytu w osobie:
Bartłomieja Kurylaka,
Tomasza Stajszczaka,
Roberta Pakli.
Kapitał Zakładowy
Stan na dzień publikacji:
Kapitał zakładowy opłacony: 140 000,00 EURO
Wartość nominalna 1 akcji – 0,02 EURO
Ilość wszystkich akcji – 7 000 000
Przedmiotem działalności Spółki Według klasyfikacji przyjętej przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie jest sektor działalności usługi inne.
Według Polskiej Klasyfikacji Działalności przedmiotem działalności Spółki jest pozostała finansowa działalność
usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych pod numerem
PKD 6499Z.
Czas trwania Jednostki:
Spółka została utworzona na czas nieoznaczony

II.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1. pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r.
poz. 757) („Rozporządzenie”)

Zarząd Platynowe Inwestycje Spółka Europejska oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne
sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości, oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i
finansową Platynowe Inwestycje SE oraz jej wynik finansowy oraz to, że sprawozdanie roczne Zarządu
zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Platynowe Inwestycje SE.
Zarząd Platynowe Inwestycje SE pragnie zwrócić uwagę, iż wszystkie istotne zdarzenia, które wystąpiły w
2020 roku, a odgrywały z różnych względów istotne dla Spółki znaczenie, publikowane były za
pośrednictwem Raportów Bieżących i Okresowych przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie

Papierów Wartościowych oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KNF – jest to Polska Agencja Prasowa
S.A.
W świetle powyższego Zarząd Platynowe Inwestycje SE przedstawia poniżej z zachowaniem należytej
staranności i dokładności Sprawozdanie Zarządu z działalności Platynowe Inwestycje za 2020 rok.

Prezes Zarządu Emitenta
/-/Bartłomiej Bartula

III.

INFORMACJE O WYBORZE BIEGŁEGO REWIDENTA

Na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie rekomendacji wydanej przez
Komitet Audytu Platynowe Inwestycje SE, wybrała firmę audytorską Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo
Szkolenia, z siedzibą w Wólce Kozodawskiej (05-502) przy ul. Bukietowej 4, gmina Piaseczno (nr ewidencyjny
3872), do przeprowadzenia przeglądu półrocznego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za
rok 2019 i 2020. Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia posiada uprawnienia do badania sprawozdań
finansowych. Firma audytorska wpisana jest na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę
Biegłych Rewidentów pod numerem 3872.
Umowa z firmą audytorską została zawarta na okres jej realizacji.
Strony uzgodniły wynagrodzenie:
• badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020 w kwocie 20 000,00 złotych
netto.

IV.

OŚWIADCZENIE O WYBORZE FIRMY AUDYORSKIEJ UPRAWNIONEJ DO PREPROWADZENIA
BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Oświadczenia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Platynowe Inwestycje SE oświadcza, że w jej ocenie sprawozdanie z działalności emitenta i
sprawozdanie finansowe zostały sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza Platynowe Inwestycje SE niniejszym oświadcza, że w Spółce są przestrzegane przepisy
dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego
członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu
branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych –
przez powołany komitet audytu, Zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach
umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej, a członkowie tego organu spełniają
wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w
której działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych, a ponadto że są

przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzorującego oraz
kontrolującego w roli Komitetu Audytu.
/-/Bartłomiej Kurylak
/-/Marcin Wenus
/-/Robert Pakla
/-/Maksymilian Graś
/-/Tomasz Stajszczak

Oświadczenie Zarządu

(na podstawie §70 ust.1.pkt 7 i § 71 ust1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim)

Na podstawie oświadczenia złożonego przez Radę Nadzorczą o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego badania finansowego spółki Platynowe Inwestycje SE,
zarząd Platynowe Inwestycje SE oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie
jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, z tym dotyczącymi
wyboru i procedury firmy audytorskiej, a także firma audytorska oraz członkowie firmy wykonujący badanie
spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
A) Przestrzegane są przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta
obowiązującymi okresami karencji.
B) Emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na
rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci
dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez
firmę audytorską.

Prezes Zarządu Emitenta
/-/Bartłomiej Bartula

V.

INFORMACJE OKREŚLONE W PRZEPISACH O RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę zostały zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym.

VI.

OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI

Główną działalnością Spółki w okresie sprawozdawczym była działalność finansowa zgodna z zaktualizowaną
strategią rozwoju Emitenta przekazaną do publicznej wiadomości w dniu 21.09.2018 r. Zarząd poinformował
wówczas, że kontynuując i rozwijając dotychczasowy zakres funkcjonowania Spółki zamierza podjąć działania
na nowych polach. Spółka w ramach zaktualizowanej strategii rozwoju planowała zdynamizować działalność w
zakresie handlu kryptowalutami i tokenami inwestycyjnymi. Zarząd oceniał wówczas rynek i branżę
kryptowalut jako obiecującą i znajdującą się na wczesnym stadium rozwoju co mogło dać spółce szanse na
osiągnięcie ponadprzeciętnych zwrotów z dokonanych inwestycji.
W 2020 roku Emitent nie przeprowadził transakcji w walutach wirtualnych, ponieważ jednostki zostały
sprzedane w 2019 roku. W 2020 roku nie nastąpiła też, żadna transakcja nabycia i sprzedaży wirtualnej waluty.
W dniu 01.02.2021 roku, zgodnie z komunikatem bieżącym nr 9/2021 z dnia 02.02.2021 roku została podpisana
umowa inwestycyjna. Celem tej umowy jest zmiana właścicielska w spółce a także odejście od dotychczasowej
działalności.
Zmiana właścicielska polega na odkupieniu akcji od dotychczasowych akcjonariuszy, tj. Patro Invest spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Płocku oraz Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie
przez Bartosza Grasia, Marka Parzynskiego, Piotra Karbowskiego, Playway S.A., Aleksy Uchanski oraz Merit
Inwestments ASI S.A.
Uchwałą nr 6 podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2020 r.
Spółka wyemitowała 14.000.000 (czternaście milionów) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela (dalej jako
Warranty subskrypcyjne), a w wykonaniu umowy inwestycyjnej z dnia 1 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza wskazała
podmioty, którym mają być zaoferowane warranty. Akcje w tej emisji zostaną objęte przez PlayWay S.A.,
Bartosza Grasia, Marka Parzynskiego i Piotra Karbowskiego. Jeden Warrant subskrypcyjny uprawniać będzie do
objęcia jednej Akcji Serii H emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
Szczegołowe dane nt. obecnej struktury włascicielskiej w Społce zawarte są w nocie XXXII.
Zmiany w działalności o których mowa w/w umowie inwestycyjnej, polegają na tym, iż Spółka całkowicie odeszła
od dotychczasowej działalności, a skupiać się będzie na tworzeniu gier na komputery PC. Na początku nowej
działalności Spółka tworzy struktury na których oprze fundamenty tejże działalności, skupiając utalentowane
zespoły. Model biznesowy zakłada, że Spółka będzie wspierała zespoły, zapewniając im finansowanie, knowhow, marketing, wsparcie sprzedażowe i wszystkie niezbędne elementy w procesie tworzenia gier, w zamian za
rozpoczęcie współpracy w ramach struktury Spółki. Zespoły będą mogły skupić się wyłącznie na tworzeniu gier,
jednocześnie otrzymując benefity, czyli finansowanie projektu, udział w zysku ze sprzedaży, a także otrzymanie
akcji w firmie notowanej na giełdzie w postaci objęcia zespołu programem motywacyjnym. Po rozpoczęciu
współpracy, ustaleniu milestone-ów, zespół zobowiązuje się do stworzenia gry w określonym terminie i wydania

jej na określonej platformie. Spółka będzie się składać z kilkunastu zespołów produkujących gry, tworząc tzw.
hub gamdev. W taki sposób Spółka zamierza dywersyfikować ryzyko, związane z ewentualnym niepowodzeniem
jednej z premier. Celem Spółki jest wydawanie kilku gier rocznie.
Pierwszym zadaniem Spółki i filarem działalności jest stworzenie struktur To ważny element strategii który
pośrednio wpływa na sam proces tworzenia gier, czyli core działalności. Spółka zamierza wyjść poza utarty
schemat na polskim rynku gamedev, w którym zespoły mające koncepcję do stowrzenia gry bądź będące w
trakcie jej produkcji, szukając wsparcia, zgłaszają się do większych podmiotów. Rozpoczęcie takiej współpracy
w większości przypadków skutkuje zawiązaniem spółki i uruchomieniem procedury wprowadzenia jej na giełdę.
Coraz więcej zespołów chce mieć zapewnione wsparcie, głównie finansowe i marketingowe, jednak oczekuje
korzyści z posiadania udziałów w spółce, gdyż pracuje na jej rozwój. Powyżej opisany model jest odpowiedzią na
te oczekiwania. Daje on zespołom duży komfort pracy, gdyż pracują one w ramach istniejącej struktury, z
zapewnionymi wszystkimi potrzebami, jak w przypadku pracy na etacie, ale otrzymują udział w Spółce
notowanej na warszawskiej giełdzie, jak w przypadku założenia własnej spółki. Program motywacyjny obejmuje
akcje o wartości nawet do jednego miliona złotych, które będą przekazywane na rzecz zespołów przez obecnych
akcjonariuszy. Co więcej, działalność w ramach jednej organizacji jest mniej czasochłonna i kapitałochłonna,
aniżeli w przypadku tworzenia grupy spółek działających np. w holdingu.
Drugim zadaniem, a zarazem najważniejszym elementem działalności spółki jest tworzenie gier, promowanie
ich, wypuszczenie na rynek i stymulacja w celu jak najdłuższego podtrzymania cyklu życia i ogona
sprzedażowego. Dywersyfikacja działalności opiera się również o tematykę gier. Spółka nie zamierza tworzyć
określonego typu gier i nie zamyka się na jeden rodzaj gier. Ideą jest stworzenie hub-u gamdev, aby mieć
zdywersyfikowane portfolio. Jest to również odpowiedź na pojawiające się preferencję zespołów. Dzięki temu
nie ogranicza się kreatywności i motywacji zespołów, co sprzyja pracy twórczej i daje swobodę działania.
Analogicznie podejście spółka prezentuje w kwestii budżetów gier. Nie są one z góry określone, będą
uszczegóławiane w trakcie akceptowania samej gry i ewentualnie modyfikowane na etapie przystępowania do
jej produkcji. Zaakceptowana gra wejdzie w fazę preprodukcji która pomaga w określeniu jej potencjału i
doszacowania jej budżetu. Po wejściu w fazę produkcji, rozpocznie się równolegle opracowanie oraz wdrożenie
na odpowiednim etapie kampanii marketingowej. Wielkość, budżet, rodzaj i wykorzystywane narzędzia w
kampanii, zależeć będą od typu i wielkości samej gry. Gry będą dystrybuowane w formie cyfrowej za pomocą
największych platform. Spółka dopuszcza wydanie wersji pudełkowej, jednakże musi to wynikać z potencjału
gry i oczekiwań rynku. Spółka zamierza stworzyć szerokie portfolio produktów, co za tym idzie
zdywersyfikowane źródło dochodu.
Wyżej opisany model sprawia, że zespoły mają dużo większą motywację do działania, a każdy z nich pracuję na
sukces swojego projektu, ale również całej firmy i pozostałych zespołów. Takie rozwiązanie gwarantuje komfort
każdej zainteresowanej stronie. Spółce, która ma wiele produkcji w toku a w następnym kroku również w
sprzedaży i nie bazuje na jednej grze. Deweloperom, ponieważ jeśli ich projekt nie okaże się hitem, to takowym
może stać się projekt innego zespołu a udziały posiada w całej firmie, co buduje bardzo zdrową relację między
team-ami, a także komfort i bezpieczeństwo dla akcjonariuszy.
W dniu 01.02.2021 zgodnie z komunikatem bieżącym nr 11/2021 nastąpiło odwołanie dotychczasowej Rady
Nadzorczej w składzie

1) Kamil Konrad Koralewski
2) Ina Patrowicz
3) Eliza Sylwia Studzinska
4) Agnieszka Gujgo
5) Damian Patrowicz
Jak rowniez, w jej miejsce, powołanie nowej Rady Nadzorczej w składzie
1) Bartłomiej Kurylak
2) Marcin Wenus
3) Robert Pakla
4) Maksymilian Gras
5) Tomasz Stajszczak
W dniu 04.02.2021 roku nastąpiło odwołanie delegowania Agnieszki Gujgo z czasowego pełnienia funkcji funkcji
Prezesa Zarządu Spółki, jak również powołanie Bartłomieja Bartuli na stanowisko Prezesa Zarządu, o czym
Spółka poinformowała z raportem bieżącym nr 13/2021
Powyższe informacje świadczą o tym, że całkowicie zmieniają się fundamenty Spółki, a sama Spółka wchodzi w
zupełnie nowy etap, kładąc nacisk na dynamiczny rozwój w nowych obszarach jakim jest tworzenie gier.

Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Emitenta
Zarząd Platynowe Inwestycje SE nawiązaniu do oświadczenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych "ESMA" oraz komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego niniejszym informuje, że aktualnie nie
odnotowuje istotnych skutków związanych z wpływem koronawirusa COVID-19 na bieżącą działalność Emitenta.
Emitent podejmuje czynności mające na celu minimalizację zagrożenia dla pracowników i współpracowników
Emitenta w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.
Na obecnym etapie pandemii Emitent obserwuje czy będzie ona miała znaczący wpływ na rynki finansowe a tym
samym czy wpłynie na możliwość realizacji założonej przez Emitenta Strategii.
Jednakże Emitent na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami
rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i ocenia wpływ pandemii na działalność Emitenta.
Na dzień publikacji raportu, z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki, Zarząd Emitenta nie może w
sposób jednoznaczny określić wpływu rozprzestrzeniania się wirusa na działalność, wyniki finansowe i
perspektywy rozwoju Spółki w kolejnych okresach.
W przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe i sytuację gospodarczą
Emitenta, Zarząd Emitenta będzie informował osobnymi raportami bieżącymi, niezwłocznie po wystąpieniu
takich zdarzeń.

VII.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE INFORMACJI NIEFINANSWYCH

Zarząd oświadcza, iż Spółka nie jest zobowiązana do opracowania odrębnego raportu dotyczącego informacji
niefinansowych zgodnie z Art. 49 b ust 9 UOR.

VIII.

ISTOTNE WYDARZENIA W ROKU BILANSOWYM – informacje przekazane w raportach
bieżących

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 stycznia 2020 roku oraz
informacja o przerwie w obradach
Dnia 14.01.2020 roku Emitent opublikował tresc uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Społki, ktore odbyło się 14 stycznia 2020 r. NWZA podjęło uchwały w sprawach: umorzenia akcji własnych,
obnizenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Społki jak rowniez upowaznienia Zarządu do sporządzenia
statutu Społki.
Jednoczesnie Zarząd poinformował, ze na wniosek Akcjonariusza i zgodnie z podjętą jednogłosnie uchwałą nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nastąpiła przerwa w obradach. Posiedzenie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało odroczone do dnia 4 lutego 2020 roku.
Informacja o publikacji ogłoszeń w MSiG w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki
Dnia 21.01.2020 roku PLATYNOWE INWESTYCJE SE poinformował, ze w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Nr 13/2020 5903 (pod pozycją 3204) na wniosek Emitenta ukazało się ogłoszenie w trybie art. 456 § 1 k.s.h.,
celem przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, w związku z uchwaleniem przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie z dnia 14.01.2020r. uchwały nr 7 dotyczącej obnizenia kapitału zakładowego Społki.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.01.2020r. została podana przez Emitenta do
wiadomosci publicznej raportem biezącym nr 2/2020 z dnia 14.01.2020r.
Ponizej Emitent podaje tresc opublikowanego w dniu 21.01.2020r. ogłoszenia w MSiG pod pozycją 3204:
Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE w Płocku (KRS 0000734433) informuje, ze uchwałą nr 7 NWZ Społki z dnia
14.01.2020 r. uchwalone zostało obnizenie kapitału zakładowego Społki z kwoty 194.000,00 euro zł do kwoty
140.000,00 euro, tj. o kwotę 54.000,00 euro w drodze umorzenia 2.7000 akcji Społki o wartosci nominalnej 0,02
kazda. Nie przewiduje się wypłat dla akcjonariuszy. Obnizenie kapitału związane jest z podjęciem przez to samo
zgromadzenie uchwały nr 6 dotyczącej umorzenia 2.7000 akcji Społki. Celem obnizenia kapitału jest dystrybucja
kapitału dla akcjonariuszy. Wzywa się wierzycieli Społki do zgłaszania roszczen wobec społki w terminie 3
miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia.
Informacja o umorzeniu postępowania z powództwa akcjonariusza o stwierdzenie nieważności Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Dnia 4.02.2020 roku PLATYNOWE INWESTYCJE SE, w nawiązaniu do raportu nr 24/2019 z dnia 26.09.2019r. w
sprawie zawarcia przez Społkę ugody w przedmiocie toczącego się sporu sądowego wytoczonego przed Sąd
Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy w ramach ktorej akcjonariusz skierował przeciwko Społce

powodztwo o uchylenie ewentualnie o stwierdzenie niewaznosci uchwał nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Emitenta z dnia 26.05.2015r. poinformował, ze pełnomocnikowi Społki doręczone zostało
postanowienie Sądu Apelacyjnego w sprawie uchylenia wyroku Sądu pierwszej instancji oraz umorzenia
postępowania w całosci.
Emitent poinformował, ze umorzenie toczącego się postępowania nastąpiło na skutek cofnięcia przez powoda
powodztwa wraz ze zrzeczeniem się roszczenia co stanowiło jeden z elementow ugody.
Informacja dla Akcjonariuszy – ponowienie procedury wprowadzenia akcji serii F do obrotu
Dnia 11.02.2020 roku Emitent poinformował, ze w nawiązaniu do raportu ESPI nr 26/2019 z dnia 09.10.2019r.
w sprawie rozpoczęcia procedury wprowadzenia częsci akcji serii F do obrotu oraz w nawiązaniu do podjętej
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 14.01.2020r. uchwały nr 5, podanej do publicznej wiadomosci
raportem ESPI nr 2/2020 z dnia 14.01.2020r. Społka zmuszona została do ponowienia procedury wprowadzenia
częsci akcji serii F do obrotu. Zarząd Emitenta wyjasnił, ze zarowno obecna koniecznosc ponowienia procedury
jak i koniecznosc podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 5 z dnia 14.01.2020r. podyktowane są
wymogami postawionymi Społce przez Giełdę Papierow Wartosciowych w Warszawie S.A.
Emitent przekazał informację, iz podjął niezbędne starania i dołozył nalezytej starannosci celem spełnienia
wszelkich wymogow stawianych przez Giełdę Papierow Wartosciowych w Warszawie S.A., jednak mimo tego
Giełda Papierow Wartosciowych w Warszawie S.A. odmowiła dokonania wprowadzenia akcji akcjonariuszy
Społki zgłoszonych w ramach procedury z dnia 09.10.2019r. wskazując, ze koniecznym jest jej ponowne
przeprowadzenie.
Wobec powyzszego Zarząd Społki niniejszym odwołał procedurę wprowadzenia akcji serii F na zasadach
okreslonych w raporcie ESPI nr 26/2019 z dnia 09.10.2019r. Zarząd poinformował, ze dokona niezwłocznego
zwrotu przekazanych do Społki swiadectw depozytowych.
Jednoczesnie mając na uwadze wymogi Giełdy Papierow Wartosciowych w Warszawie S.A. Zarząd Emitenta
niniejszym ponawia procedurę o ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku Regulowanym GPW S.A. nie
więcej niz 236 539 szt. akcji w trybie przewidzianym w art. 1 ust. 5 lit. a_ Rozporządzenia PE i Rady UE
2017/1129 z dnia 14.06.2017. Zarząd celem zagwarantowania akcjonariuszom rownego traktowania
postanowił, ze kazdy z akcjonariuszy akcji serii F uprawniony będzie do złozenia indywidualnie wniosku o
uwzględnienie posiadanych przez niego akcji przy ubieganiu się przez Społkę o wprowadzenie akcji do obrotu.
W tym celu Zarząd opracował procedurę zgodnie z wytycznymi Giełdy Papierow Wartosciowych w Warszawie
S.A. stosownie do postanowien Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 stycznia 2010r.,
w ramach, ktorej pierwszenstwo wprowadzenia akcji do obrotu będzie przysługiwało akcjonariuszom
mniejszosciowym Społki a ewentualna redukcja w przypadku gdyby zainteresowanie akcjonariuszy przekraczało
dopuszczalną liczbę akcji serii F, ktora moze byc przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu będzie
miała charakter proporcjonalny.
Rejestracja zmian Statutu Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki niezgodnie z wnioskiem
Emitenta
W dniu 15.06.2020 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Społki, Emitent powziął i
opublikował informację o rejestracji w dniu 15.06.2020 r. zmian w rejestrze KRS Społki. Emitent poinformował,
ze Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Społki.

Emitent złozył wniosek o dokonanie zmian wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, ktore wynikały z tresci
uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Społki z dnia 14 stycznia 2020 roku:
-nr 6 w sprawie umorzenia akcji własnych Społki,
- nr 7 w sprawie obnizenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Społki.
Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Społki objętych uchwałą nr 7 w zakresie obnizenia kapitału zakładowego
Społki niezgodnie z wnioskiem Emitenta.
Po dokonanej przez Sąd rejestracji wysokosc kapitału zakładowego Społki została zarejestrowana w KRS błędnie
w wysokosci 140 000,00 zł (sto czterdziesci tysięcy złotych) - powinno byc 140 000,00 euro (sto czterdziesci
tysięcy euro).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Społki Platynowe Inwestycje SE w dniu 14.01.2020 roku postanowiło
związku z umorzeniem 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji serii F, iz ogolna liczba akcji Społki
ulegnie zmniejszeniu z 9.700.000 (dziewięc milionow siedemset tysięcy) do 7.000.000 (siedem milionow) akcji
a obnizenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartosci
nominalnej umarzanych akcji tj. kwotę 54.000,00 EURO (pięcdziesiąt cztery tysiące EURO 00/100).
Akcjonariusze uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.01.2020 roku postanowili o obnizeniu
kapitału z kwoty 194.000,00 EURO (sto dziewięcdziesiąt cztery tysiące EURO 00/100) do kwoty 140.000,00
EURO (sto czterdziesci tysięcy EURO 00/100).
W związku z oczywistą omyłką pisarską Sądu Rejestrowego Emitent poinformował, iz niezwłocznie wystąpi z
wnioskiem do XIV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
Krajowego Rejestru Sądowego o dokonanie sprostowania błędnego wpisu.
Umorzenie akcji własnych
W dniu 18.06.2020 roku Emitent opublikował informację o przekazaniu do Komisji Nadzoru Finansowego
zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 o umorzeniu posiadanych (2.700.000 szt.) przez Spółkę akcji
własnych.
Rejestracja zmian Statutu Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki
W dniu 25.06.2020 r. Emitent opublikował informację o rejestracji zmian w rejestrze KRS Społki. Emitent
poinformował, ze Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Społki.
Emitent złozył wniosek o sprostowanie ostatniego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, poprzez wpisanie
prawidłowej waluty, w ktorej wyrazona jest wysokosc kapitału zakładowego Społki.
Zarejestrowane zmiany wynikają z tresci uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Społki z
dnia 14 stycznia 2020 roku:
-nr 6 w sprawie umorzenia akcji własnych Społki,
- nr 7 w sprawie obnizenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Społki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Społki w dniu 14.01.2020 roku postanowiło związku z umorzeniem
2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji serii F, iz ogolna liczba akcji Społki ulegnie zmniejszeniu z
9.700.000 (dziewięc milionow siedemset tysięcy) do 7.000.000 (siedem milionow) akcji a obnizenie kapitału
zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartosci nominalnej umarzanych
akcji tj. kwotę 54.000,00 EURO (pięcdziesiąt cztery tysiące EURO 00/100).
Akcjonariusze uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.01.2020 roku postanowili o obnizeniu
kapitału z kwoty 194.000,00 EURO (sto dziewięcdziesiąt cztery tysiące EURO 00/100) do kwoty 140.000,00
EURO (sto czterdziesci tysięcy EURO 00/100).
Aktualna wysokosc kapitału zakładowego emitenta wynosi: 140.000,00 EURO (sto czterdziesci tysięcy EURO
00/100).
Dopuszczenie 233.749 akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu na rynku równoległym Giełdy
Papierów Wartościowych
Dnia 13.07.2020 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 507/2020
w której stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym
dopuszczone zostanie 233.749 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Platynowe Inwestycje SE, o wartości
nominalnej 0,02 EUR. Ponadto na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a
ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 20 lipca 2020 r. do obrotu
giełdowego na rynku równoległym akcje Spółki , o których mowa w § 1, oznaczone przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLADDRG00122”, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. ich asymilacji w dniu 20 lipca 2020 r. z akcjami tej spółki będącymi w obrocie
giełdowym, oznaczonymi kodem „PLADDRG00015”.
Postanowienie Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o asymilacji 233.749 akcji spółki
Platynowe Inwestycje SE
Dnia 14 lipca 2020 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił dokonać, zgodnie
z wnioskiem Emitenta, w dniu 20.07.2020 roku asymilacji 233.749 akcji zwykłych na okaziciela spółki Platynowe
Inwestycje SE oznaczonych kodem PLADDRG00122 z akcjami spółki Platynowe Inwestycje SE. oznaczonymi
kodem PLADDRG00015.
Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 sierpnia 2020 roku
Dnia 18.08.2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło uchwały w
sprawach:
►zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
►zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019 to jest za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31
grudnia 2019 roku,
►zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019,

►zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
Spółki w roku 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,
►podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2019, tj. za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia
2019 roku,
►udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019;
►udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019,
►dalszego istnienia Spółki,
►przyjęcia polityki wynagradzania.
Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
Dnia 30.09.2020 roku Emitent po raz pierwszy wezwał Akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie
dokumentu, do ich złozenia w siedzibie Społki w celu ich dematerializacji.
Emitent przekazał informację, iz dokument akcji nalezy złozyc w dni robocze od poniedziałku do piątku w
siedzibie Społki przy ul. Aleja Marszałka Jozefa Piłsudskiego 35, 09-407 Płock, w godzinach od 9:00 do 17:00oraz
ze moc obowiązująca dokumentow akcji w formie dokumentu wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.
Niniejsze wezwanie było pierwszym, sposrod pięciu wymaganych wezwan akcjonariuszy.
Drugie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
Dnia 28.10.2020 roku Emitent po raz drugi wezwał Akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie
dokumentu, do ich złożenia w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji. Emitent przekazał informację o tym,
że dokumenty akcji należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w siedzibie Spółki przy ul. Aleja
Marszałka Józefa Piłsudskiego 35, 09-407 Płock, w godzinach od 9:00 do 17:00.Emitent wskazał również, że moc
obowiązująca dokumentów akcji w formie dokumentu wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.
Niniejsze wezwanie było drugim spośród pięciu wymaganych wezwań akcjonariuszy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
30.10.2020 roku godzinie 15:00 w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35, odbyło się Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Obecny był tylko jeden Akcjonariusz Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji z
siedzibą w Płocku posiadający 1 380 168 akcji, stanowiących 19,72% udziału w kapitale zakładowym. W związku
z powyższym nie można było podjąć uchwał objętych porządkiem obrad, gdyż minimalne kworum wynosiło
33.33% kapitału zakładowego.
W związku z powyższym Zarząd podał informację, iż w najbliższym czasie Zarząd zaplanuje odbycie kolejnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Platynowe Inwestycje SE dnia 30.10.2020 roku zawiadomił o zwołaniu na dzień 30.11.2020 r. na godzinę
13.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zaplanowane było do odbycia się w Płocku przy ul.
Piłsudskiego 35, z następującym porządkiem obrad
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany siedziby Spółki - zmiany firmy Spółki
- emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym, dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu Spółki w tym upoważnienia do zawarcia umów z
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych -upoważnienia dla Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki,
8 . Zamknięcie obrad Zgromadzenia
Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
Dnia 24.11.2020 roku Emitent po raz trzeci wzywał Akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie
dokumentu, do ich złozenia w siedzibie Społki w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji nalezało złozyc w dni
robocze od poniedziałku do piątku w siedzibie Społki przy ul. Aleja Marszałka Jozefa Piłsudskiego 35, 09-407
Płock, w godzinach od 9:00 do 17:00.Emitent poinformował rowniez o tym, ze moc obowiązująca dokumentow
akcji w formie dokumentu wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.
Niniejsze wezwanie było trzecim sposrod pięciu wymaganych wezwan akcjonariuszy.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.11.2020 r.
Emitent raportem bieżącym 32/2020 opublikował protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30.11.2020 roku. NWZ podjęło min. Następujące uchwały:
- w sprawie zmiany siedziby Spółki,
- w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do
obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu Spółki w tym upoważnienia do
zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowy,
- w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Czwarte wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
Dnia 17.12.2020 roku Emitent po raz czwarty wezwał Akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie
dokumentu, do ich złozenia w siedzibie Społki w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji nalezało złozyc w dni
robocze od poniedziałku do piątku w siedzibie Społki przy ul. Aleja Marszałka Jozefa Piłsudskiego 35, 09-407
Płock, w godzinach od 9:00 do 17:00.
Emitent poinformował rowniez o tym, ze moc obowiązująca dokumentow akcji w formie dokumentu wygasa z

mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.
Niniejsze wezwanie było czwartym sposrod pięciu wymaganych wezwan akcjonariuszy.
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Emitent raportem biezącym 34/2020 poinformował o zwołaniu na dzien 21.01.2021 r. na godzinę 12.00
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybor Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowosci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajnosci obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybor Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Społki,
b. upowaznienia dla Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Społki, c. zmian w składzie
Rady Nadzorczej Społki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zawarcie umowy o pełnienie funkcji pośrednika rejestracyjnego w związku z obowiązkową
dematerializacją akcji
Dnia 29.12.2020 roku Emitent poinformował, że w dniu 29 grudnia 2020 r. Spółka podpisała z Domem
Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie umowę o pełnienie Funkcji Pośrednika
Rejestracyjnego dla akcji serii G.
W ramach umowy Zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania czynności związanych z pełnieniem funkcji
Pośrednika Rejestracyjnego zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zwanym
dalej „KDPW” i wydanymi na jego podstawie uchwałami organów KDPW oraz ustalonymi zwyczajami
giełdowymi, w celu ewidencji wymienionych Papierów Wartościowych na rachunkach papierów wartościowych
osób uprawnionych.

OPIS ISTOTNYCH ZDARZEŃ PO DACIE BILANSU
Podpisanie listu intencyjnego z PlayWay SA. z siedzibą w Warszawie (wraz z podmiotami z Grupy
Kapitałowej)
Dnia 04.01.2021 roku Emitent poinformował, że w dniu 4.01.2021 roku był stroną rozmów pomiędzy
Akcjonariuszem i Inwestorami skutkiem czego w dniu 04.01.2021 r. został podpisany List Intencyjny pomiędzy
Spółką a Akcjonariuszem posiadającym 20,14 % udziałów spółką Patro Invest sp. z o.o. z siedzibą w Płocku oraz
Inwestorami z branży produkcji oraz wydawania gier komputerowych PlayWay Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, Digital Melody Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Games Incubator sp. z.o.o z siedzibą w
Warszawie. W wyniku podpisania Listu Intencyjnego Emitent poinformował, iż Strony ustaliły, że Inwestorzy

wyrazili zamiar objęcia akcji serii H oraz odkupienie od Akcjonariusza istniejących już akcji serii F i G. W wyniku
powyższego wyżej wymienieni inwestorzy mieli się stać właścicielami 32,8 % akcji w kapitale zakładowym
Spółki tj. po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Platynowe Inwestycje SE tj.
6.888.000 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji. Podmioty wskazane przez Inwestorów
miały objąć dodatkowo 40% akcji tj. 8.400.000 (osiem milionów czterysta tysięcy akcji).
Rejestracja zmian Statutu Spółki
W dniu 07.01.2021 roku Emitent poinformował o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Srodmiescia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Społki przyjętych przez Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Społki w dniu 30.11.2020 roku, w zakresie § 2 i § 7 Statutu Społki.
Tresc przedmiotowych zmian w Statucie przedstawiała się następująco:
Dotychczasowa tresc §2 Statutu:
„§2Siedzibą Społki jest Płock (połozony w Rzeczypospolitej Polskiej)”.
Aktualna tresc §2 Statutu:
„§2
Siedzibą Społki jest Warszawa (połozona w Rzeczypospolitej Polskiej)”.
Dotychczasowa tresc §7 Statutu:
„§ 7(Uchylony)”.
Aktualna tresc §7 Statutu:
„§ 7
Warunkowe podwyzszenie kapitału
1.Okresla się wartosc nominalną warunkowego podwyzszenia kapitału zakładowego Społki na kwotę nie wyzszą
niz 280 000 euro (dwiescie osiemdziesiąt tysięcy euro).
2.Warunkowe podwyzszenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na
okaziciela serii H o wartosci nominalnej 0,02 złotych (dwa euro centy kazda akcja, w liczbie nie większej niz 14
000 000 (czternascie milionow).
3.Akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z warrantow subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Społki z dnia 30 listopada 2020r.
4.Celem warunkowego podwyzszenia kapitału, o ktorym mowa w ust.1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji
serii H posiadaczom warrantow subskrypcyjnych na akcje serii H, emitowanych na podstawie uchwały nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2020 r.
5.Uprawnieni do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantow subskrypcyjnych na akcje serii H społki, o
ktorych mowa w ust. 3 i 4.
6.Prawo objęcia akcji serii H moze byc wykonane nie pozniej niz do dnia 29 pazdziernika 2030 roku. Jednoczesnie
Społka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Platynowe Inwestycje SE uwzględniający ww. zmiany”.

Zmiana adresu siedziby Spółki

Emitent opublikował informację dotyczącą zmiany adresu siedziby Spółki. Raportem nr 3/2021 Zarząd Emitenta
podał nowy adres siedziby spółki: Platynowe Inwestycje SE ul. Grójecka 43 lokal 1a, 02-031 Warszawa.
Informacja o podpisaniu Umowy Inwestycyjnej
W dniu 01.02.2021 roku Emitent był stroną Umowy Inwestycyjnej podpisanej również przez Akcjonariuszy
Spółki oraz Inwestorów z branży gamingowej: spółkę PlayWay S.A., Marka Parzyńskiego, Piotra Karbowskiego,
Bartosza Graś, Delphine Group S.A.
Umowa Inwestycyjna dotyczyła objęcia akcji serii H przez PlayWay S.A., Marka Parzyńskiego, Piotra
Karbowskiego, Bartosza Graś oraz odkupienia przez Marka Parzyńskiego, Piotra Karbowskiego, Bartosza Graś,
Delphine Group S.A. od Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku „akcji serii F i G” w wyniku czego
Inwestorzy mają stać się właścicielami 72,67% akcji w kapitale zakładowym spółki Platynowe Inwestycje SE.
Zgodnie z zapisami Umowy Inwestorzy planują zmienić model biznesowy Spółki poprzez stworzenie Spółki
składającej się z wielu zespołów deweloperskich z których każdy będzie akcjonariuszem w Spółce. Przez to,
zespoły produkujące gry będą jednocześnie tworzyć gry jak i będą akcjonariuszami co w ocenie Inwestorów
jeszcze efektywniej wpłynie na ich wydajność, gdyż swoją pracą będą wpływać na wartość posiadanych przez
siebie akcji, a co za tym idzie na wartość Spółki.
Zmiana nazwy Spółki oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta- informacja o Protokole NWZA
Dnia 2.02.2021 roku emitent przekazał do publicznej wiadomosci tresc uchwał podjętych na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 2 lutego 2021 roku stanowiącego kontynuację Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzien 21 stycznia 2021 roku (ktore kontynuowało swoje obrady w dniu 1
lutego 2021 roku po ogłoszonej przerwie), wraz z informacją na temat kazdej uchwały w zakresie liczby akcji, z
ktorych oddano wazne głosy, oraz procentowego udziału tychze akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę
waznych głosow, w tym liczbę głosow „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Jednoczesnie Społka poinformowała, ze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęto
następujące uchwały:
1. uchwałę o zmianie nazwy firmy Emitenta na ManyDev Studio SE;
2. uchwał o odwołaniu, ze skutkiem na dzien 3 lutego 2021 roku, przed upływem kadencji, składu
dotychczasowej rady nadzorczej społki, w skład ktorej wchodzili:
1) Kamil Konrad Koralewski
2) Ina Patrowicz
3) Eliza Sylwia Studzinska
4) Agnieszka Gujgo
5) Damian Patrowicz
3. uchwały o powołaniu, ze skutkiem na dzien 03 lutego 2021 roku, na trzyletnią kadencję, nowego składu rady
nadzorczej emitenta, ktorą tworzą:
1) Bartłomiej Kurylak
2) Marcin Wenus
3) Robert Pakla
4) Maksymilian Gras
5) Tomasz Stajszczak
4. nie odstąpiono od rozpatrzenia ktoregokolwiek z punktow planowanego porządku obrad NWZ

Powołanie Prezesa Zarządu
W dniu 4.02.2021 roku Emitent opublikował informację, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę powołującą
Pana Bartłomieja Bartulę do Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.
Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji w trybie art. 69 ustawy o ofercie
Dnia 18.02.2021 roku Emitent przekazał do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 lutego 2021 roku
wpłynęły do Spółki zawiadomienia złożone przez Damiana Patrowicza oraz PATRO INVEST sp. z o.o. w likwidacji
(numer KRS 0000657016) w trybie wykonania obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. o zbyciu, w wyniku realizacji umów sprzedaży, 142959 akcji Spółki przez
akcjonariusza spółki PATRO INVEST sp. z o.o. w likwidacji. Wyżej przytoczona sprzedaż jest jednym z etapów
realizacji postanowień Umowy Inwestycyjnej zawartej dnia 1 lutego 2020 roku r
Odwołanie dotychczasowego składu komitetu audytu, powołanie nowego składu komitetu audytu.

W dniu 2 marca 2021 r. Emitent poinformował, że na posiedzeniu w dniu 2 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki
postanowiła o:

1. odwołaniu całego składu dotychczasowego komitetu audytu;
2. powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie:

Tomasz Stajszczak – Przewodniczący Komitetu Audytu
Bartłomiej Kurylak – Członek Komitetu Audytu
Robert Pakla – Członek Komitetu Audytu

Wszczęcie postępowania administracyjnego przez KNF
Dnia 3 marca 2021 r. Społka poinformowała, ze tego samego dnia otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego
(„KNF”) postanowienie w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałozenia
na Społkę kary administracyjnej na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentow finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
społkach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 2080 z pozn. Zm, dalej: „ustawa o ofercie”) w związku z podejrzeniem
naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy o ofercie w związku z sporządzeniem raportu rocznego za rok obrotowy
2016 opublikowanego w dniu 31 marca 2017 r. oraz raportu rocznego za rok obrotowy 2017 opublikowanego w
dniu 30 kwietnia 2018 r.
Wydarzenia przytoczone jako podstawa do wszczęcia postępowania miały miejsce przed zawarciem umowy
inwestycyjnej z dnia 1 lutego 2021 r.

Na dzień niniejszego raportu Spółka rozpoczęła komunikacje z KNF w tej sprawie, w szczególności skorzystała z
prawa do wglądu w akta sprawy administracyjnej, jednak z uwagi na wczesny etap postępowania przed KNF nie
jest w stanie ocenić prawdopodobieństwa nałożenia ewentualnych kar administracyjnych.
Spółka traktuje możliwe zobowiązania wynikające z nałożenia kar administracyjnych przez KNF jako
zobowiązania warunkowe w myśl definicji zobowiązań warunkowych wskazanej w punkcie 10 MSR 37 i oceniła,
stosując drzewo decyzyjne wskazane w załączniku B do IAS 37 Implementation Guidelines, że:
- ewentualna kara będzie obecnym obowiązkiem wynikającym ze zdarzeń przeszłych (postępowanie dotyczy
sprawozdania finansowego za 2016 r. i 2017 r.)
- mimo iż postępowanie jest na bardzo wczesnym etapie to, zachowując ostrożność, założono, że
prawdopodobne jest, że będzie konieczne wydatkowanie środków zawierających korzyści ekonomiczne w
przyszłości
- kwoty obowiązku zobowiązania nie można na tą chwilę wiarygodnie wycenić

W związku z otrzymaniem przez Spółkę informacji z KNF o wydaniu postanowienia o wszczęciu w/w
postępowania administracyjnego, Playway S.A. oświadczyła, że w przypadku nałożenia na Spółkę przez KNF kary
administracyjnej na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w
związku z podejrzeniem naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a tej ustawy, w związku ze sporządzeniem raportu
rocznego za rok obrotowy 2016 opublikowanego w dniu 31 marca 2017 r. oraz raportu rocznego za rok
obrotowy 2017 opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2018 r. zobowiązuje się udzielić niezbędnego wsparcia w
postaci udzielenia pożyczki na rzecz Spółki.
Maksymalna możliwa kara w takich przypadkach (nakładana w takiej wysokości niezmiernie rzadko) wynosi 1
milion zł za każde naruszenie. Zarząd Spółki ocenia ryzyko nałożenia kary w takiej wysokości jako mało
prawdopodobne, jednak biorąc pod uwagę fakt opisany w Nocie II Informacji Dodatkowej oraz fakt złożenia
przez Playway S.A. oświadczenia o zobowiązaniu do udzielenia wsparcia w postaci pożyczki na rzecz Spółki,
Spółka będzie w stanie zapłacić ewentualna możliwą karę.
Wskazanie podmiotów, którym zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne.

W dniu 2 marca 2021 r. Emitent poinformował o podjęciu na posiedzeniu z dnia 02.03.2021 r. przez Radę
Nadzorczą uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do zaoferowania warrantów subskrypcyjnych,
których emisja została uchwalona uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
z dnia 30 listopada 2020 r., następującym podmiotom:
1) PlayWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-712) przy ul. Bluszczańskiej 76 lok. PAW. 6., wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000389477 - 6.899.999 (sześć milionów osiemset
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) warrantów subskrypcyjnych;
2) Bartoszowi Graś - 2.366.667 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem)
warrantów subskrypcyjnych);

3) Markowi Parzyńskiemu - 2.366.667 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt
siedem) warrantów subskrypcyjnych;
4) Piotrowi Karbowskiemu - 2.366.667 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt
siedem) warrantów subskrypcyjnych.

Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Dnia 9 marca 2021 r. Emitent przekazał do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 9 marca 2021 r. do Spółki
wpłynęły zawiadomienie od Patro Inwest sp. z o.o. w likwidacji o bezpośrednim zmniejszeniu zaangażowania w
ogólnej liczbie głosów w wyniku zbycia 1.258.622 akcji Spółki przez akcjonariusza Patro Inwest sp. z o.o. w
likwidacji, oraz zawiadomienie od Damiana Patrowicza o pośrednim zmniejszeniu zaangażowania w ogólnej
liczbie głosów w wyniku zbycia 1.258.622 akcji Spółki przez akcjonariusza Patro Inwest sp. z o.o. w likwidacji,
podmiot zależny od Damiana Patrowicza.

Zawiadomienie akcjonariuszy o nabyciu akcji w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej
liczbie głosów
Dnia 9 marca 2021 r. Emitent przekazał do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 9 marca 2021 r. do Spółki
wpłynęły zawiadomienia od Piotra Karbowskiego, Bartosza Graś i Marka Parzyńskiego sporządzone w trybie art.
69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080). W wyniku realizacji
zawartych umów Piotr Karbowski nabył 419 542 akcji w Spółce, Bartosz Graś nabył 419 540 akcji w Spółce,
Marek Parzyński nabył 419 540 akcji w Spółce.
Opisane transakcje są elementem realizacji postanowień zawartych w Umowie Inwestycyjnej z dnia 01.02.2021
roku.

IX.

OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO – FINANSOWYCH UJAWNIONYCH
W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, W SZCZEGÓLNOŚCI OPIS CZYNNIKÓW I
ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA
DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA I OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO ZYSKI LUB PONIESIONE STRATY W
ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE OMÓWIENIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI
EMITENTA PRZYNAJMNIEJ W NAJBLIŻSZYM ROKU OBROTOWYM

Za okres, którym objęte jest sprawozdanie roczne, Emitent uzyskał:
• przychody operacyjne netto w wysokości: 0 zł.
• zysk z działalności operacyjnej w wysokości: - 201 tys. zł
• zysk netto w wysokości: - 204 tys. zł
• aktywa razem: 14 tys. zł
Emitent poinformował o czynnikach i zdarzeniach nietypowych mających wpływ na działalność Emitenta oraz
wyniki finansowe w punkcie X, punkcie VIII niniejszego sprawozdania.

Omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta w najbliższym roku obrotowym
Pierwszymi celami, które Spółka ma za sobą to jej przeorganizowanie i rozpoczęcie nowej działalności, czyli
wyszukiwanie ciekawych zespołów i projektów, na których będzie opierała swoje działania produkcyjne.
Spółka działa na globalnym rynku gier, który jest w długoterminowym trendzie wzrostowym i ma przed sobą
dobre prognozy. Powyższe zachęca do rozwijania działalności związanej z produkcją gier. Dodatkowym atutem
jest fakt, że przychody płyną z rynku globalnego, a koszty działalności generowane na polskim rynku gamedev,
są na stosunkowo niższym poziomie względem zachodnich, rynków rozwiniętych. Dlatego też Spółka zamierza
rozwijać działalność związaną z produkcją gier. Struktura składać się będzie docelowo z minimum z kilkunastu
zespołów, tworzących gry własne lub wykonując gry na zlecenie innych spółek z Grupy Playway. Do końca 2020
roku Spółka planuje pozyskanie do 10 zespołów produkcyjnych, pracujących nad co najmniej jednym projektem
każdy. W najbliższym roku Spółka zamierza testować pomysły na gry preprodukcjami, których będzie kilka, a
następnie, jeśli spotkają się z dobrym odbiorem społeczności graczy, wejdą one w fazę produkcji.
Pierwsze premiery gier i przychody z nimi związane, planowane są na drugą połowę 2022 roku. Nie jest
wykluczone, że jeśli Spółka podpisze umowę z deweloperem, który posiada bardzo zaawansowany projekt
możliwa jest również premiera gry we wcześniejszym terminie, jest to jednak scenariusz mniej prawdopodobny.
Finansowanie Spółki zapewnione jest dzięki emisji warrantów subskrypcyjnych na okaziciela, które objęli nowi
akcjonariusze, wpłacając do Spółki 280 tysięcy euro, co stanowi około 1,4 miliona złotych. Ewentualną lukę
między wyczerpaniem się środków a pierwszymi przychodami Spółka planuje uzupełnić za pomocą pożyczki od
głównego akcjonariusza, jakim jest PlayWay S.A.

X.

OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ Z OKREŚLENIEM W JAKIM STOPNIU
EMITENT JEST NA NIE NARAŻONY

Czynniki ryzyka i zagrożeń.
Decyzje o stosowaniu instrumentów zabezpieczających planowane transakcje są podejmowane na podstawie
bieżącej analizy sytuacji Spółki i jej otoczenia.
Poniżej Emitent przedstawia czynniki ryzyka według najlepszej wiedzy i woli oceny Emitenta, w zakresie
znanych zagrożeń na dzień sporządzenia sprawozdania. W przyszłości mogą jednak pojawić się nowe ryzyka
trudne do przewidzenia, jak również może ulec zmiana rangi poszczególnych ryzyk dla działalności Emitenta.
Przedstawione ryzyka w poniższej kolejności, nie odzwierciedlają ich ważności dla Emitenta.
• Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Spółki
Inwestorzy chętni do nabycia akcji Spółki, powinni zdawać sobie sprawę, że ryzyko inwestycyjne na rynku
kapitałowym jest o wiele wyższe od ryzyka zainwestowania w papiery skarbowe, jednostki uczestnictwa w
funduszach inwestycyjnych, w związku z trudną do przewidzenia zmiennością kursów w krótkim i długim
terminie. Inwestorzy angażujący się na rynku Głównym GPW powinni mieć świadomość, że wyższy potencjał
wzrostu notowanych tu spółek oznaczać będzie jednocześnie podwyższone ryzyko inwestycyjne. Ta cecha rynku

wynika ze specyficznego profilu rynku, grupującego spółki o krótkiej historii, działające na bardziej zmiennym i
konkurencyjnym segmencie gospodarki.
Ryzyko związane z uzależnieniem Emitenta od kontrahentów
Istnieje ryzyko wpływu na wyniki osiągane przez Emitenta od podmiotów związanych z nim umowami.
Nieterminowość regulowania należności z tytułu zawartych umów ma wpływ na bieżącą płynność finansową.
• Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce
Sytuacja gospodarcza w Polsce ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Ewentualne
zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów na konsumpcję lub nakładów
inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację
finansową Emitenta. W przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej w kraju, ze względu na czynniki
zarówno wewnętrzne, jak również zewnętrzne, może nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji finansowej
Emitenta, a tym samym mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta.
• Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce
Na realizację założonych przez Emitenta celów strategicznych wpływ mają między innymi czynniki
makroekonomiczne, które są niezależne od działań Emitenta. Do czynników tych zaliczyć można politykę rządu,
decyzje podejmowane przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej, wpływające na podaż
pieniądza, wysokości stóp procentowych i kursów walutowych, podatki, wysokość PKB, poziom inflacji, wielkość
deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego, stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności, itd.
Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą w istotny sposób niekorzystnie wpłynąć na
działalność i wyniki ekonomiczne osiągane przez Emitenta.
• Ryzyko związane z celami strategicznymi
Celem strategicznym Spółki jest stworzenie hub-u gamingowego, o zdywersyfikowanej strukturze i
zdywersyfikowanym portfolio, ale przed wszystkim osiągnięcie pierwszych przychodów z działalności
operacyjnej w przeciągu najbliższych 18 miesięcy. Zarząd Spółki zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby
Spółka zrealizowała najważniejsze cele strategiczne. Niemniej jednak nie może zagwarantować, że wszystkie
jego cele strategiczne zostaną osiągnięte. Ryzyko wiąże się z ograniczoną liczbą fachowców na rynku a także
trendem na globalnym rynku gier komputerowych, co ma bezpośredni wpływ na przychody i zyski.
• Ryzyko niestabilności polskiego systemu prawnego
Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji prawa, w szczególności prawa podatkowego,
niosą za sobą istotne ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim działa Emitent. Przyszłe zmiany
przepisów prawa mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność Emitenta i osiągane przez jego
wyniki finansowe.
• Ryzyko związane z konkurencją
Spółka może spotkać się ze znaczną konkurencją ze strony innych podmiotów prowadzących podobną
działalność. Konkurencja może prowadzić, między innymi, do nadwyżki podaży. Potencjalnie może to mieć
istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Spółki.
•

Ryzyko wahań kursowych oraz ograniczonej płynności

Immanentną cechą obrotu giełdowego są wahania kursów akcji oraz krótkookresowe wahania wartości
obrotów. Może to skutkować tym, że ewentualna sprzedaż bądź zakup większego pakietu akcji Spółki wiązać się
będzie z koniecznością akceptacji znacznie mniej korzystnej ceny niż kurs odniesienia. Nie można także
wykluczyć czasowych znacznych ograniczeń płynności, co może uniemożliwiać bądź znacznie utrudnić sprzedaż
bądź zakup akcji Spółki.
• Ryzyko w 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, łącznie z metodami
zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość
zabezpieczeń. Spółka nie posiada sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem finansowym. Decyzje o
stosowaniu instrumentów zabezpieczających planowane transakcje są podejmowane na podstawie bieżącej
analizy sytuacji Spółki i jej otoczenia.
• Ryzyko związane z inwestycjami w papiery wartościowe
Emitent wskazał, że w ramach prowadzonej działalności dokonuje inwestycji w papiery wartościowe w tym w
obligacje korporacyjne poza rynkiem zorganizowanym.
Z posiadaniem przez Emitenta papierów wartościowych innych podmiotów wiążę się ryzyko braku płynności
posiadanych aktywów. Papiery wartościowe nie uczestniczące w zorganizowanym obrocie cechują się
ograniczoną zbywalnością, a w przypadku papierów wartościowych dłużnych takich jak obligacje Spółka jest
związana terminem ich wykupu, co wiąże się z czasowym zamrożeniem środków finansowych. Kluczowym
ryzykiem związanym z inwestycjami w papiery wartościowe w tym w papiery dłużne, obligacje jest upadłość lub
likwidacja podmiotu emitującego te papiery wartościowe co może spowodować całkowitą utratę
zainwestowanego kapitału.
• Ryzyko wykluczenia z giełdy
1. Zarząd Giełdy wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:
a. jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,
b. na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy,
c. w przypadku zniesienia ich dematerializacji,
d. w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.
2. Zarząd Giełdy może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:
a. jeżeli przestały spełniać inne niż określony w ust. 1 pkt. 1 warunek dopuszczenia do obrotu giełdowego
na danym rynku,
b. jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie,
c. na wniosek emitenta,
d. wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o głoszenie
upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
e. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
f. wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu,
g. jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie
finansowym,
h. wskutek podjęcia przez emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa,

i. w skutek otwarcia likwidacji emitenta.
3. Wykluczając instrumenty finansowe w przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1), 3) oraz 5) Zarząd Giełdy
bierze pod uwagę strukturę własności emitenta, ze szczególnym uwzględnieniem wartości i liczby akcji emitenta,
będących w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu.
4. Wykluczając instrumenty finansowe w przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 3) oraz 5) Zarząd Giełdy bierze
dodatkowo pod uwagę wartość przeciętnego dziennego obrotu danym instrumentem finansowym w ciągu
ostatnich 6 miesięcy.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 6), wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu giełdowego
może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem
przekształcenia.
6. Wykluczając instrumenty finansowe w przypadku określonym w ust. 2 pkt. 7) Zarząd Giełdy nie bierze pod
uwagę okresu zawieszenia obrotu danym instrumentem finansowym.
• Ryzyko związane z otoczeniem prawnym
Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Spółki pewne ryzyko w zakresie
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności regulacji z dziedzin prawa
energetycznego, handlowego, podatkowego, przepisów regulujących działalność gospodarczą, przepisów prawa
pracy ubezpieczeń społecznych czy prawa papierów wartościowych. Należy zauważyć, iż przepisy polskiego
prawa przechodzą obecnie proces intensywnych zmian związanych z dostosowaniem polskich przepisów do
przepisów unijnych. Zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności Spółki i na jej wyniki
finansowe. Zmiany te mogą ponadto stwarzać problemy wynikające z niejednolitej wykładni prawa, która
obecnie jest dokonywana nie tylko przez sądy krajowe, organy administracji publicznej, ale również przez sądy
wspólnotowe. Interpretacje dotyczące zastosowania przepisów, dokonywane przez sądy i inne organy
interpretacyjne bywają często niejednoznaczne lub rozbieżne, co może generować ryzyko prawne. Orzecznictwo
sądów polskich musi pozostawać w zgodności z orzecznictwem wspólnotowym. Tymczasem
niezharmonizowane z prawem unijnym przepisy prawa krajowego mogą budzić wiele wątpliwości
interpretacyjnych oraz rodzić komplikacje natury administracyjno – prawnej. W głównej mierze ryzyko może
rodzić stosowanie przepisów krajowych niezgodnych z przepisami unijnymi czy też odmiennie
interpretowanymi.
• Ryzyko związane z systemem podatkowym
Polski system podatkowy charakteryzuje się dużą zmiennością przepisów, które dodatkowo sformułowane są w
sposób nieprecyzyjny i którym brakuje jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają
częstym zmianom, przy czym zarówno organy skarbowe jak i orzecznictwo sądowe w sferze podatków nie mają
wypracowanych jednolitych stanowisk. Wszystko to sprawia, że polskie spółki narażone są na większe ryzyko
niż spółki działające w bardziej stabilnych systemach podatkowych. W przypadku zaistnienia okoliczności, w
których organy podatkowe przyjmą interpretację przepisów podatkowych odmienną od przyjętej przez Spółkę,
a będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego, może mieć to negatywny wpływ na działalność
Spółki, jej sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju.
• Ryzyko ogłoszenia upadłości
Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta jest nierozerwalnie związane z ryzykiem utraty przez niego
płynności finansowej. Emitent dokłada wszelkich starań, aby wszystkie wymagalne zobowiązania były

regulowane na bieżąco i obecnie nie widzi możliwości wystąpienia takiego ryzyka Emitent działa na trudnym,
narażonym na negatywny odbiór, rynku pożyczek gotówkowych oraz inwestycji kapitałowych.
• Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Spółki
Inwestorzy chętni do nabycia akcji Spółki, powinni zdawać sobie sprawę, że ryzyko inwestycyjne na rynku
kapitałowym jest o wiele wyższe od ryzyka zainwestowania w papiery skarbowe, jednostki uczestnictwa w
funduszach inwestycyjnych, w związku z trudną do przewidzenia zmiennością kursów w krótkim i długim
terminie. Inwestorzy angażujący się na rynku regulowanym powinni mieć świadomość związanego z akcjami
Emitenta ryzyka inwestycyjnego.
•

Ryzyko wstrzymania wprowadzenia akcji do obrotu na Rynku Regulowanym GPW S.A. zawieszenia
notowań akcji Emitenta i wykluczenia akcji z obrotu na rynku Regulowanym GPW S.A.
Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi papierami
wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących
na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu
na tym rynku albo naruszenia interesów, na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza
obrót tymi papierami lub instrumentami, na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Zgodnie z § 30 ust. 1 Regulaminu GPW, na wniosek Spółki lub jeżeli Zarząd GPW uzna, że Spółka narusza przepisy
obowiązujące na GPW albo jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo uczestników obrotu, Zarząd Giełdy może
zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres trzech miesięcy.
Zgodnie z § 30 ust. 2 Regulaminu GPW Zarząd Giełdy zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie
dłuższy niż miesiąc na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi. W okresie zawieszenia obrotu papierami wartościowymi inwestorzy nie mają możliwości
nabywania i zbywania takich papierów wartościowych w obrocie giełdowym, co negatywnie wpływa na ich
płynność.
Jeżeli Spółka nie wykona albo nie wykona nienależycie obowiązki, nakazy lub narusza zakazy przewidziane w
odpowiednich przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej, Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi lub
Rozporządzenia 809/2004 bądź postępuje wbrew wskazanym tam obowiązkom, KNF może:
- wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym na czas określony lub
bezterminowo;
- nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansowa podmiotu, na który nakładana jest kara, karę
pieniężną w wysokości do 1.000.000 zł; lub
- zastosować obie powyższe sankcje łącznie.
Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na żądanie KNF, spółka
prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne
instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu
rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku albo powoduje naruszenie interesu inwestorów.
Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu GPW, Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe
z obrotu giełdowego:
- jeżeli ich zbywalność jest ograniczona;

- na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
- w przypadku zniesienia ich dematerializacji;
- w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.
Ponadto, Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu, zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu GPW:
- jeżeli przestały spełniać inne niż ograniczenie zbywalności warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na
danym rynku;
- jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie;
- na wniosek emitenta;
- wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości
z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu;
- jeżeli w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie
finansowym;
- wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa;
- wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
•

Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Spółkę kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru
Finansowego w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków.
Emitent jako spółka publiczna w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi podlega
obowiązkom wynikającym z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. KNF
posiada kompetencję do nakładania na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie obowiązków
wynikających z Ustawy o ofercie publicznej (Art. 96-97) lub Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
(Art.176 oraz Art. 176a) w wysokości do 1 000 000 zł. W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami
finansowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. W przypadku nałożenia kary finansowej na
Emitenta przez KNF może mieć to wpływ na pogorszenie wyniku finansowego za dany rok obrotowy.
Emitent podkreśla, że ze względu na dotychczasową historię Spółki oraz podjęte działania organu nadzoru
wobec Spółki, wskazał, że istnieje ryzyko nałożenia w/w kar.
O wszczęciu postępowania przez KNF, Spółka poinformowała w raporcie nr 17/2021,a szczegółowa analiza
ujęcia tego faktu w niniejszym Sprawozdaniu Finansowym została zaprezentowana w nocie 32 Informacji
Dodatkowej do Sprawozdania Finansowego na dzień 31.12.2020 i w niniejszym sprawozdania z działalności w
punkcie VIII powyżej.
• Ryzyko naruszenia przepisów w związku z ofertą publiczną, skutkujące zastosowaniem przez KNF sankcji
W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą
publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty, na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przez emitenta, sprzedającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży

w imieniu lub na zlecenie emitenta lub sprzedającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może
nastąpić, Komisja Nadzoru Finansowego może:
1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu,
na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
2) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub
3) opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku
z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.
W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie zastosować środek
przewidziany we wskazanych wyżej pkt 2 i 3. Komisja może zastosować środki, o których mowa wyżej, także w
przypadku, gdy:
1) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub
ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy
inwestorów;
2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta;
3) działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie
może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może
prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub
4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych przepisów istnieje
ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ
na ich ocenę. Ustawa o ofercie publicznej posługuje się również rygorami obejmującymi prowadzenie przez
emitentów papierów wartościowych akcji promocyjnej i przewiduje określone sankcje nakładane za naruszające
przepisy prawa uchybienia.
• Ryzyko związane z Ustawą o funduszach inwestycyjnych
W dniu 4 czerwca 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach
inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2016 r., poz. 615). Z przeprowadzonej przez Spółkę
analizy obowiązujących przepisów prawa oraz prowadzonej działalności gospodarczej wynika, że Spółka nie
spełnia ustawowych kryteriów niezbędnych dla zakwalifikowania jej jako ASI. Jednakże Emitent wskazał, że nie
można całkowicie wykluczyć ryzyka przyjęcia odmiennego stanowiska przez Komisji Nadzoru Finansowego w
zakresie potencjalnego zakwalifikowania Emitenta do ASI. Należy wskazać, iż w przypadku uznania, iż Spółka
posiada status ASI na gruncie Ustawy o funduszach inwestycyjnych, brak uzyskania właściwego zezwolenia bądź
rejestracji rodzi ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej oraz finansowej. W przypadku wystąpienia ryzyka
kwalifikacji Emitenta do ASI, Spółka będzie wykazywała prawidłowość przyjętego przez Emitenta stanowiska
braku podstaw do kwalifikacji jako ASI na drodze postępowania sądowego.
• Ryzyko trudności lub niepozyskania dodatkowego kapitału
Opisując możliwe ryzyka nie można wykluczyć, że zarówno szacunki Zarządu dotyczące kapitału, który będzie
niezbędny do działalności inwestycyjnej lub zabezpieczone finansowanie będzie niewystarczające. Nie ma
gwarancji, czy Emitent pozyska środki w odpowiednim czasie, wysokości i po zadowalającej cenie. W przypadku
niepozyskania dodatkowych środków istnieje ryzyko, że inwestycje wobec ich niedofinansowania mogą nie

przynieść zakładanych zysków lub w skrajnym przypadku zakończyć się niepowodzeniem. Ryzyko to Spółka
stara się eliminować poprzez zabezpieczenie dostępu do innych źródeł finansowania.
• Ryzyko wpływu epidemii koronawirusa na działalność Spółki
Zarząd identyfikuje nowe istotne ryzyko związane z wpływem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa na
terytorium Polski. Dynamika wydarzeń związanych z tym zjawiskiem oraz krótki czas, który upłynął od jej
rozpoczęcia sprawiają, że prognozowanie skutków gospodarczych obarczone jest dużym ryzykiem przyjęcia
błędnych założeń. Spółka na bieżąco analizuje sytuację i w kolejnych tygodniach będzie w stanie bardziej
precyzyjnie określić wpływ tych wydarzeń na wyniki roku 2020.
XI.
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
Spółka w okresie objętym sprawozdaniem stosowała zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na
rynku regulowanym Giełdy zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”,
przyjętym przez Radę GPW uchwałą z dnia 13 października 2015 roku.
Zbiór zasad Dobrych Praktyk dostępny jest publicznie pod adresem:
https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf
Oświadczenie na temat stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016 znajduje
się na stronie internetowej Spółki:
http://platyn.pl/pliki/GPW_dobre_praktyki_PLATYNINW_20190529.pdf
Odstąpienia od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego
Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Emitent nie stosuje rekomendacji: I.R.2., IV.R.2., IV.R.3.,
Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Emitent nie stosuje następujących zasad szczegółowych:
I.Z.1.6., I.Z.1.8., I.Z.1.9., I.Z.1.11., I.Z.1.13., I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.17., I.Z.1.18., I.Z.1.20., I.Z.1.21., I.Z.2., II.Z.10.3.,
II.Z.10.4., II.Z.11., III.Z.3., III.Z.4., IV.Z.2., IV.Z.3., IV.Z.8., IV.Z.11., VI.Z.1., VI.Z.4.
Oświadczenie i zakres dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego stanowi Załącznik do niniejszego
sprawozdania.

XII.

WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA
POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Z
UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI W ZAKRESIE:

a) POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO ZOBOWIĄZAŃ ALBO WIERZYTELNOŚCI EMITENTA LUB
JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ, KTÓRYCH WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW
WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM: PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA, WARTOŚCI
PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA, STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA
ORAZ STANOWISKA EMITENTA,
b) DWU LUB WIĘCEJ POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI,
KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI ODPOWIEDNIO CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW

WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM ŁĄCZNEJ WARTOŚCI POSTĘPOWAŃ ODRĘBNIE W
GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI WRAZ ZE STANOWISKIEM EMITENTA W TEJ
SPRAWIE ORAZ, W ODNIESIENIU DO NAJWIĘKSZYCH POSTĘPOWAŃ W GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ I
GRUPIE WIERZYTELNOŚCI - ZE WSKAZANIEM ICH PRZEDMIOTU, WARTOŚCI PRZEDMIOTU
SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ORAZ STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA.

Dnia 04.02.2020 roku Zarząd Emitenta przekazał informację do publicznej wiadomosci w sprawie zawarcia przez
Społkę ugody w przedmiocie toczącego się sporu sądowego wytoczonego przed Sąd Okręgowy w Warszawie, XX
Wydział Gospodarczy w ramach ktorej akcjonariusz skierował przeciwko Społce powodztwo o uchylenie
ewentualnie o stwierdzenie niewaznosci uchwał nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia
26.05.2015r. Emitent poinformował wowczas, ze pełnomocnikowi Społki doręczone zostało postanowienie Sądu
Apelacyjnego w sprawie uchylenia wyroku Sądu pierwszej instancji oraz umorzenia postępowania w całosci.
Emitent poinformował, ze umorzenie toczącego się postępowania nastąpiło na skutek cofnięcia przez powoda
powodztwa wraz ze zrzeczeniem się roszczenia co stanowiło jeden z elementow ugody.
Dnia 3 marca 2021 r. Społka poinformowała, ze w dniu 3 marca 2021 r. otrzymała od Komisji Nadzoru
Finansowego („KNF”) postanowienie w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w
przedmiocie nałozenia na Społkę kary administracyjnej na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentow finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o społkach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 2080 z pozn. Zm, dalej: „ustawa o ofercie”) w związku z
podejrzeniem naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy o ofercie w związku z sporządzeniem raportu rocznego
za rok obrotowy 2016 opublikowanego w dniu 31 marca 2017 r. oraz raportu rocznego za rok obrotowy 2017
opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2018 r.
XIII.

INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH WRAZ Z ICH
OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH
PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG (JEŻELI SĄ ISTOTNE) ALBO ICH GRUP W SPRZEDAŻY
EMITENTA OGÓŁEM, A TAKŻE ZMIANACH W TYM ZAKRESIE W ROKU OBROTOWYM.

W roku obrotowym 2020 Platynowe Inwestycje SE uzyskiwała przychody głównie z usługowej działalności
finansowej.
XIV.

INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU, Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA RYNKI KRAJOWE I
ZAGRANICZNE, ORAZ INFORMACJE O ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY DO
PRODUKCJI, W TOWARY I USŁUGI, Z OKREŚLENIEM UZALEŻNIENIA OD JEDNEGO LUB WIĘCEJ
ODBIORCÓW I DOSTAWCÓW, A W PRZYPADKU GDY UDZIAŁ JEDNEGO ODBIORCY LUB
DOSTAWCY OSIĄGA CO NAJMNIEJ 10% PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM –
NAZWY(FIRMY) DOSTAWCY LUB ODBIORCY, JEGO UDZIAŁ W SPRZEDAŻY LUB W
ZAOPATRZENIU ORAZ JEGO FORMALNE POWIĄZANIA Z EMITENTEM

Spółka prowadziła działalność na rynku krajowym. W roku obrotowym 2020 Platynowe Inwestycje SE osiągała
głównie przychody z tytułu z tytułu działalności finansowej.

XV.

INFORMAJCE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, W TYM
ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI
(WSPÓLNIKAMI), UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI
- Umowy ubezpieczenia
Emitent nie zawierał umów ubezpieczenia.
-Umowy współpracy i kooperacji
Emitent nie zawierał umów współpracy i kooperacji.

- Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami)
Emitent informuję, że w dniu 01.02.2021 roku została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy spółką
Platynowe Inwestycje Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie oraz dotychczasowymi akcjonariuszami
Spółki, tj. Patro Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Płocku i Patro
Invest OÜ z siedzibą w Tallinniea PlayWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Bartoszem Graś,
Markiem Parzyńskim, Piotrem Karbowskim oraz Delphine
Group S.A. z siedzibą w Warszawie
Celem niniejszej Umowy było objęcie przez PlayWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Bartoszem
Graś, oraz Marka Parzyńskiego, oraz Piotra Karbowskiego oraz Delphine Group S.A. z siedzibą w Warszawie akcji
serii H oraz odkupienie od Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji oraz Patro Invest OÜ akcji serii F i G, tak aby
struktura akcjonariatu Spółki wyglądała w następujący sposób:
1) Playway SA bądź podmiot przez niego wskazany będzie właścicielem 32,86 % akcji w kapitale
zakładowym po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego PI tj. 6.899.999 (sześć
milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji;
2) Bartosz Graś bądź podmiot przez niego wskazany będzie właścicielem 13,27 % akcji w kapitale
zakładowym po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego PI tj. 2.786.207 (dwa
miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedem) akcji;
3) Marek Parzyński bądź podmiot przez niego wskazany będzie właścicielem 13,27 % akcji w kapitale
zakładowym po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego PI tj. 2.786.207 (dwa
miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedem) akcji;
4) Piotr Karbowski bądź podmiot przez niego wskazany będzie właścicielem 13,27 % akcji w kapitale
zakładowym po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego PI tj. 2.786.207 (dwa
miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedem) akcji.
bądź podmioty przez nich wskazane.
Strony zobowiązały się podjąć wszelkie działania celem dokonania inwestycji polegającej na
doprowadzeniu do zmiany w strukturze akcjonariatu zgodnie z powyższym opisem.
W dniu 1 lutego 2021 r. Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji sprzedała na rzecz Delphine Group S.A. 142 959
akcji zwykłych na okaziciela, a Patro Invest OÜ sprzedała na rzecz Delphine Group S.A. 32 989 akcji
zwykłych na okaziciela.
W dniu 5 lutego 2021 r. Delphine Group S.A. sprzedała na rzecz Merit Investments ASI S.A. 87.974
(osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela Spółki.

W dniu 17 lutego 2021 r. Patro Invest Sp. z o.o. w likwidacji sprzedała na rzecz Bartosza Graś 419 540
akcji zwykłych na okaziciela Spółki oraz 419 540 akcji zwykłych serii G na okaziciela Spółki na rzecz
Marka Parzyńskiego. W dniu 22 lutego 2021 r. Patro Invest Sp. z o.o. w likwidacji sprzedała na rzecz Piotra
Karbowskiego 98 082 akcji serii F oraz 321 460 akcji zwykłych serii G na okaziciela Spółki.

Uchwałą nr 2 z dnia 2 marca 2021 r., w wykonaniu umowy inwestycyjnej z dnia 01.02.2021 r. Rada
Nadzorcza Spółki wskazała podmioty, którym zarząd jest upoważniony zaoferować warranty
subskrypcyjne. W dniu 8 marca 2021 r. Zarząd zaoferował 6.899.999 (sześć milionów osiemset
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) warrantów subskrypcyjnych na
rzecz Playway S.A., 2.366.667 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt
siedem) warrantów subskrypcyjnych na rzecz Bartosza Graś, 2.366.667 (dwa miliony trzysta
sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) warrantów subskrypcyjnych na rzecz Marka
Parzyńskiego, 2.366.667 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem)
warrantów subskrypcyjnych na rzecz Piotra Karbowskiego. W dniu 31 marca 2021 r. wskazane wyżej
podmioty przyjęły oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych. 08 kwietnia spółka podpisała umowę z
pośrednikiem rejestracyjnym. W obecnej chwili spółka jest na etapie przygotowania dokumentów które
zostaną złożone w KDPW.
Intencją nowych inwestorów było przejęcie kontroli nad spółką, powołanie nowej Rady Nadzorczej i
nowego Prezesa, tak aby spółka mogła jak najszybciej rozpocząć nową działalność polegającą na produkcji
gier komputerowych.
XVI.

INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA Z
INNYMI PODMIOTAMI ORAZ OKREŚLENIE JEGO GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I
ZAGRANICZNYCH (PAPIERY WARTOŚCIOWE, INSTRUMENTY FINANSOWE, WARTOŚCI
NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ NIERUCHOMOŚCI), W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH
DOKONANYCH POZA JEGO GRUPĄ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ORAZ OPIS METOD ICH
FINANSOWANIA.

Spółka Platynowe Inwestycje SE w 2020 roku nie posiadała podmiotów zależnych i nie tworzyła własnej grupy
kapitałowej.
XVII.

INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ
OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE
WRAZ Z ICH KWOTAMI ORAZ INFORMACJAMI OKREŚLAJĄCYMI CHARAKTER TYCH TRASAKCJI
– OBOWIĄZEK UZNAJE SIĘ ZA SPEŁNIONY POPRZEZ WSKAZANIE MIEJSCA ZAMIESZCZENIA
INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Emitent przekazał informacje, o w/w transakcjach w niniejszym sprawozdaniu w punkcie VIII ISTOTNE
WYDARZENIA W ROKU BILANSOWYM, ISTOTNE WYDARZENIA PO ROKU BILANSOWYM 2020. Wszystkie
transakcje z podmiotami powiązanymi zostały dokonane na warunkach rynkowych.

XVIII. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM
UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK, Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY,
RODZAJU I WYSOK0ŚCI STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU WYMAGALNOŚCI.
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK na 31.12.2020r.

Nazwa
(firma)

Kwota kredytu /
pożyczki wg
umowy

XIX.

Płock

Warunki
oprocentowan
ia

Siedziba

jednostki
Patro Invest
sp. z o.o.

Kwota kredytu /
pożyczki pozostała
do spłaty

zł

waluta

zł

waluta

120 000

PLN

120 735,93

PLN

WIBOR
3M+3%

Termin

Zabezpieczenia

spłaty

31.01.2022

Weksel In
blanco

INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM POŻYCZKACH, ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM
EMITENTA, Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I WYSOKOŚCI STOPY
PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU WYMAGALNOŚCI

Emitent informuje, iż w roku 2020 nie udzielał pożyczek gotówkowych.
XX.

INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM
PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEŃ I
GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA.

Wedle najlepszej wiedzy Emitenta w/w poręczenia oraz gwarancje nie występowały w roku 2020.
XXI.

OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ EMITENTA WPŁYWÓW Z EMISJI DO CHWILI SPORZĄDZENIA
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

Emitent informuje, iż w roku 2020 nie miał wpływów z emisji.
XXII.

NABYCIE UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI CEL ICH NABYCIA, LICZBA I
WARTOŚĆ NOMINALNA, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
REPREZENTUJĄ, CENIE NABYCIA ORAZ CENIE SPRZEDAŻY TYCH UDZIAŁÓW (AKCJI) W
PRZYPADKU ICH ZBYCIA

Na dzień 31.12.2020 roku Spółka nie posiadała akcji własnych. Na dzień 31.12.2019 roku spółka posiadała 1 215
000 akcji własnych. Spółka zawiadomiła, że w dniu 18.06.2020. przekazała do Komisji Nadzoru Finansowego
zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2_ o umorzeniu posiadanych przez Spółkę akcji własnych. Emitent
poinformował, że w związku z rejestracją w dniu 15.06.2020 r. przez właściwy Sąd Rejestrowy – Sąd Rejonowy
dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, doszło do obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia
akcji PLATYNOWE INWESTYCJE SE stosownie do postanowień uchwał Nadzwyczajnego Wlanego Zgromadzenia
z dnia 14.01.2020 r., umorzonych zostało 2.700.000 akcji PLATYNOWE INWESTYCJE SE.

Wyszczególnienie
Stan na początek okresu
Zwiększenia:
- Nabycie akcji własnych
Zmniejszenia:
- Umorzenie akcji własnych
Stan na koniec okresu

31.12.2020

31.12.2019

-1 215
0
0
1 215
1 215
0

-2 377
1 215
1 215
2 377
2 337
-1 215

XXIII. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE A
WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW ZA DANY ROK
Platynowe Inwestycje SE nie publikowała prognozy finansowej na 2020 rok, ani też na którykolwiek z jego
kwartałów.
XXIV. OCENA WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI,
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZACIĄGNIĘTYCH
ZOBOWIĄZAŃ ORAZ OKREŚLENIE EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ I DZIAŁAŃ, JAKIE EMITENT
PODJĄŁ LUB ZAMIERZA PODJĄĆ W CELU PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROŻENIOM
Wedle najlepszej wiedzy Zarządu w roku 2020 Spółka nie posiadała znaczących zobowiązań.
XXV.

OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI
KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z
UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI

Emitent wszystkie możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych zawarł we wcześniejszych elementach
sprawozdania.
XXVI. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY ZA
ROK OBROTOWY 2020, Z OKREŚLENIEM STOPNIA WPŁYWU TYCH CZYNNIKÓW LUB
NIETYPOWYCH ZDARZEŃ NA OSIĄGNIĘTY WYNIK
Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na osiągnięte
wyniki finansowe w 2020 roku w punkcie VIII ISTOTNE WYDARZENIA W ROKU BILANSOWYM, ISTOTNE
WYDARZENIA PO ROKU BILANSOWYM niniejszego sprawozdania.
XXVII. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU
Emitent nie prowadzi tego typu działań.
XXVIII. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA
ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA ORAZ OPIS PERSPEKTYWY ROZWOJU
DZIAŁALNOŚCI EMITENTA CO NAJMNIEJ DO KOŃCA ROKU OBROTOWEGO NASTĘPUJĄCEGO PO

ROKU OBROTOWYM, ZA KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAMIESZCZONE
W ROPORCIE ROCZNYM, Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW STRATEGII RYNKOWEJ PRZEZ
NIEGO WYPRACOWANEJ
Emitent poinformował w punkcie IX podpunkcie PERSPEKTYWA ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
niniejszego sprawozdania o istotnych czynnikach dla rozwoju działalności wraz ze strategią na przyszłość
Emitenta.
XXIX.

ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I
JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ

W 2020 roku zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem nie wystąpiły.
XXX.

UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI PRZEWIDUJĄCE
REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO
STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE
NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE

Wedle najlepszej wiedzy Emitenta umowy takie w Spółce nie występują.
XXXI. WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI, W TYM WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW
MOTYWACYJNYCH LUB PREMIOWYCH OPARTYCH NA KAPITALE EMITENTA, W TYM
PROGRAMÓW OPARTYCH NA OBLIGACJACH Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA, ZAMIENNYCH,
WARRANTACH SUBSKRYPCYJNYCH (W PIENIĄDZU, NATURZE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ
FORMIE), WYPŁACONYCH, NALEŻNYCH LUB POTENCJALNIE NALEŻNYCH, ODRĘBNIE DLA
KAŻDEJ Z OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
EMITENTA, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ODPOWIEDNIO BYŁY ONE ZALICZANE W KOSZTY, CZY
TEŻ WYNIKAŁY Z PODZIAŁU ZYSKU; W PRZYPADKU GDY EMITENTEM JEST JEDNOSTKA
DOMINUJĄCA LUB ZNACZĄCY INWESTOR - ODDZIELNIE INFORMACJE O WARTOŚCI
WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD OTRZYMANYCH Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI WE WŁADZACH
JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH; JEŻELI ODPOWIEDNIE INFORMACJE ZOSTAŁY
PRZEDSTAWIONE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM - OBOWIĄZEK UZNAJE SIĘ ZA SPEŁNIONY
POPRZEZ WSKAZANIE MIEJSCA ICH ZAMIESZCZENIA W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Świadczenia wypłacane Członkom Zarządu
01.01 -31.12.2020

01.01 -31.12.2019

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze
(wynagrodzenia i narzuty)

43

44

Razem

43

44

2020
Agnieszka Gujgo

2019
43

44

Świadczenia wypłacane Członkom Rady Nadzorczej
01.01 -31.12.2020

01.01 -31.12.2019

Wynagrodzenie za uczestnictwo w Radzie

22

22

Razem

22

22

Wynagrodzenie wypłacone członkom Rady Nadzorczej obejmowało wynagrodzenie stałe i zostało
przedstawione w tabeli poniżej (zł):
2020

2019

Agnieszka Gujgo

0

0

Kamil Koralewski

6

6

Ina Patrowicz

6

6

Eliza Studzińska

5

5

Damian Patrowicz

5

5

Członkowie Rady Nadzorczej

XXXII. OKREŚLENIE ŁĄCZNEJ LICZBY I WARTOŚCI NOMINALNEJ WSZYSTKICH AKCJI (UDZIAŁÓW)
EMITENTA ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH EMITENTA, BĘDĄCYCH
W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA (DLA KAŻDEJ OSOBY
ODDZIELNIE)

Zarząd i Rada Nadzorcza
1. Agnieszka Gujgo, Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na dzień 31.12.2020 roku oraz na dzień odwołania z Rady Nadzorczej nie posiadała akcji Emitenta
2.Ina Patrowicz, Członek Rady Nadzorczej- na dzień 31.12.2020 roku oraz na dzień odwołania z Rady Nadzorczej
nie posiadała akcji Emitenta.
3.Kamil Konrad Koralewski, Członek Rady Nadzorczej- na dzień 31.12.2020 roku oraz na dzień odwołania z Rady
Nadzorczej nie posiadał akcji Emitenta.
4.Eliza Sylwia Studzińska, Członek Rady Nadzorczej - na dzień 31.12.2020 roku oraz na dzień odwołania z Rady
Nadzorczej nie posiadała akcji Emitenta.
5. Damian Patrowicz, Członek Rady Nadzorczej - na dzień 31.12.2020 roku oraz na dzień odwołania z Rady
Nadzorczej posiadał pośrednio akcje spółki Platynowe Inwestycje SE w Płocku, które stanowiły 20,14% udziału
w kapitale zakładowym Platynowe Inwestycje SE oraz uprawniały do 1 409 581 oddania głosów stanowiących
20,14% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Platynowe Inwestycje SE.
6. Bartłomiej Bartula Prezes Zarządu Emitenta – powołany do pełnienia funkcji w zarządzie Spółki z dniem
04.02.2021 roku - nie posiada akcji Emitenta na dzień publikacji sprawozdania finansowego za rok 2020.
7. Bartłomiej Kurylak, Członek Rady Nadzorczej Emitenta - powołany do Rady Nadzorczej z dniem 03.02.2021
roku – posiada 570 akcji Emitenta na dzień publikacji sprawozdania finansowego za rok 2020.

8. Marcin Wenus, Członek Rady Nadzorczej Emitenta - powołany do Rady Nadzorczej z dniem 03.02.2021 roku nie posiada akcji Emitenta na dzień publikacji sprawozdania finansowego za rok 2020.
9. Robert Pakla, Członek Rady Nadzorczej Emitenta - powołany do Rady Nadzorczej z dniem 03.02.2021 roku posiada 31 akcji Emitenta na dzień publikacji sprawozdania finansowego za rok 2020.
10. Maksymilian Graś, Członek Rady Nadzorczej Emitenta - powołany do Rady Nadzorczej z dniem 03.02.20121
roku nie posiada akcji Emitenta na dzień publikacji sprawozdania finansowego za rok 2020.
11. Tomasz Stajszczak, Członek Rady Nadzorczej Emitenta - powołany do Rady Nadzorczej z dniem 03.02.20121
roku - nie posiada akcji Emitenta na dzień publikacji sprawozdania finansowego za rok 2020.
Akcjonariat na dzień 31.12.2019r.

Akcjonariusze

Platynowe Inwestycje SE
Patro Inwest sp. z o.o.
(pośrednio Damian
Patrowicz)
Pozostali
Razem

Liczba akcji

Udział w
Liczba głosów
kapitale
zakładowym%

Udział w ogólnej
liczbie głosów na
WZA (%)

2.700.000

27,84

0

0

1 409 581

14,53

1 409 581

14,53

5 590 419

57,63

5 590 419

57,63

9.700.000

100

9.700.000

100%

Akcjonariat na dzień 31.12.2020r.

Akcjonariusze
Patro Invest sp. z o.o. w
likwidacji (pośrednio
Damian Patrowicz)
Pozostali
Razem

Liczba akcji

Udział w
Udział w ogólnej
Liczba głosów liczbie głosów na
kapitale
zakładowym%
WZA (%)

1 409 581

20,14

1 409 581

20,14

5 590 419

79,86

5 590 419

79,86

7 000 000

100

7 000 000

100

Akcjonariat Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE dzień publikacji raportu prezentuje się
w następujący sposób:
1) Merit Investments ASI S.A. – właściciel 1,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 87.974
(osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji,
2) Delphine Group S.A. – właściciel 1,26 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 87.974 (osiemdziesiąt
siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji,
3) Bartosz Graś - właściciel 5,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki tj. 419 540 (czterysta
dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści) akcji;
4) Marek Parzyński - właściciel 5,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki tj. 419 540 (dwa miliony
siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedem) akcji;
5) Piotr Karbowski - właściciel 5,99% akcji w kapitale zakładowym Spółki tj. 419 542 (czterysta
dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcji.) akcji.
Główni akcjonariusze posiadają łącznie 20,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki tj. 1 434 570
(jeden milion czterysta trzydzieści cztery pięćset siedemdziesiąt) akcji. Ponadto emitent informuje,
na moment publikacji raportu trwa proces zmiana akcjonariatu. Aktualnie Emitent czeka na
rejestrację warrantów subskrypcyjnych na podstawie których akcjonariusze wskazani w nocie XV
obejmą akcje serii H.

XXXIII. INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ ZAWARTYCH PO DNIU
BILANSOWYM), W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W
PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I
OBLIGATARIUSZY
Emitent informuje, że w związku z podpisaniem w dniu 01.02.2021 roku umowy inwestycyjnej struktura akcjonariatu
ulegnie zmianie. Zmiany, które mają nastąpić w wyniku zawarcia tej umowy są opisane w punkcie XV powyżej.

XXXIV. INFORMACJA O SYSYTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH

W Spółce nie wdrożono systemu kontroli programów akcji pracowniczych.
XXXV. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH SPORZĄDZONE ZGODNIE Z
WYMOGAMI ART. 49B UST. 2–8 USTAWY O RACHUNKOWOŚCI – W PRZYPADKU EMITENTA
SPEŁNIAJĄCEGO KRYTERIA OKREŚLONE W ART. 49B UST. 1 TEJ USTAWY, KTÓRY NIE
SPORZĄDZA OŚWIADCZENIA NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH, O KTÓRYM MOWA W
UST. 6 PKT 7.
Zarząd Emitenta poinformował, iż nie sporządza sprawozdania na temat informacji niefinansowych o którym
mowa w ust. 6 pkt 7. gdyż w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku
poprzedzającym ten rok nie spełniał kryteriów w nim zawartych.
XXXVI. OCENA DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ LUB INNY ORGAN NADZORUJĄCY WRAZ Z
UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W ZAKRESIE ICH ZGODNOŚCI Z KSIĘGAMI, DOKUMENTAMI
ORAZ ZE STANEM FAKTYCZNYM.
Rada Nadzorcza dokonując analizy treści sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności emitenta
w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym nie stwierdziła żadnych
nieprawidłowości ani uchybień.
XXXVII. STANOWISKO ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ WRAZ Z OPINIĄ RADY NADZORCZEJ
LUB OSOBY NADZORUJĄCEJ EMITENTA ODNOSZĄCE SIĘ DO WYRAŻONEJ PRZEZ FIRMĘ
AUDYTORSKĄ W SPRAWOZDANIU Z BADANIA OPINII Z ZASTRZEŻENIEM, OPINII NEGATYWNEJ
ALBO DO ODMOWY WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZAWIERAJĄCE
RÓWNIEŻ:
A. WSKAZANIE WPŁYWU, W UJĘCIU ILOŚCIOWYM I JAKOŚCIOWYM, PRZEDMIOTU ZASTRZEŻENIA,
OPINII NEGATYWNEJ LUB ODMOWY WYRAŻENIA OPINII, NA ROCZNE SPRAWOZDANIA
FINANSOWE, W TYM NA WYNIKI ORAZ INNE DANE FINANSOWE, Z PRZEDSTAWIENIEM W KAŻDYM
PRZYPADKU OCENY ISTOTNOŚCI,
B. PRZEDSTAWIENIE PODJĘTYCH LUB PLANOWANYCH PRZEZ EMITENTA DZIAŁAŃ W ZWIĄZKU Z
ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ;
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok
zostało wydane bez zastrzeżeń.
XXXV. INFORMACJE O WSZELKICH ZOBOWIĄZANIACH WYNIKAJĄCYCH Z EMERYTUR I ŚWIADCZEŃ O
PODOBNYM CHARAKTERZE DLA BYŁYCH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ALBO BYŁYCH
CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRUJĄCYCH ORAZ O ZOBOWIĄZANIACH ZACIĄGNIĘTYCH W ZWIĄZKU Z
TYMI EMERYTURAMI, ZE WSKAZANIEM KWOTY OGÓŁEM DLA KAŻDEJ KATEGORII ORGANU; JEŻELI
ODPOWIEDNIE INFORMACJE ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM –

OBOWIĄZEK UZNAJE SIĘ ZA SPEŁNIONY POPRZEZ WSKAZANIE MIEJSCA ICH ZAMIESZCZENIA W
SPRAWOZDANIU FINANSOWYM;
Zobowiązania takie nie występują.

Warszawa, dnia 16.04.2020 roku
Prezes Zarządu Emitenta
Signature Not Verified
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