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ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE DOTYCHCZAS POSIADANEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ 

LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE MANYDEV STUDIO SE 
 

Działając w imieniu spółki PlayWay SA, z siedzibą w Warszawie (dalej jako „PlayWay”) na podst. art. 
69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. 2021.1983) (dalej jako „Ustawa o 
ofercie”), niniejszym zawiadamiam Komisję Nadzoru Finansowego oraz ManyDev Studio SE z 
siedzibą w Warszawie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o 
co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki ManyDev Studio SE z siedzibą 
w Warszawie (dalej jako „ManyDev”). 

 
 
 

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 

 
Zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w wyniku zarejestrowania przez Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 08.12.2022 r. w depozycie papierów 
wartościowych 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I (o 
nadanym kodzie ISIN: PLADDRG00197), uprawniających do 1.600.000 głosów, o czym 
PlayWay dowiedziała się dnia 08.12.2022 r.  
 

 
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki 

oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 

 
Przed w.w. zdarzeniem Playway posiadała 6.899.999 akcji stanowiących 32,85% (w 
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kapitale zakładowym spółki ManyDev Studio 
SE, uprawniających do 6.899.999 głosów, co stanowiło 32,85% (w zaokrągleniu do dwóch miejsc 
po przecinku) głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ManyDev Studio SE. 
 

 
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba 

głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:  

 
Obecnie PlayWay S.A. posiada 6.899.999 akcji stanowiących 30,53% (w zaokrągleniu do dwóch 
miejsc po przecinku) w kapitale zakładowym spółki ManyDev Studio SE, uprawniających do 
6.899.999 głosów, co stanowi 30,53% (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) głosów w 
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ManyDev Studio SE. 



 
4. (Uchylony) 

 

5. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: 

 

Nie istnieją podmioty zależne od PlayWay posiadające akcje ManyDev.  
 

6. Osoby, o których mowa w art.87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie: 

 
Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie.  
 

7. Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony 

lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz 

instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywanie wyłącznie 

przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia 

oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:  

 
Brak takich głosów.  

 
8. Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub 

bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub 

nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: 

 
Brak takich głosów. 

 
9. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie 

głosów: 

 
Z uwagi na fakt, że PlayWay S.A. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w 
art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o ofercie (brak głosów, o których mowa w pkt 7 i 8 powyżej), 
łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 
w Spółce, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o ofercie odpowiada wskazanej w 
punkcie 3. liczbie głosów z akcji Spółki posiadanych przez PlayWay S.A. i wynosi  6.899.999 
głosów oraz 30,53% udziału w ogólnej liczbie głosów. 

 
 
 

___________________________ 
Krzysztof Kostowski 
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