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I. LIST DO AKCJONARIUSZY 
 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

W trzecim kwartale bieżącego roku PlayMakers S.A. kontynuowała realizację przyjętej strategii  inwesty‐

cyjnej.  Skomplikowana  sytuacja  na  rynku  reklamy wynikająca między  innymi  ze  spowolnienia  gospo‐

darczego w Polsce paradoksalnie wytworzyła nowe okazje rozwojowe na polskim rynku mediów, które to 

wyzwania  Zarząd Emitenta podjął  z pełną  świadomością,  traktując  je przede wszystkim w  kategoriach 

szans inwestycyjnych, raczej niż bieżących zagrożeń. 

 

Działania  realizowane przez PlayMakers S.A. były niezmiennie wspierane przez głównych akcjonariuszy 

Emitenta, w tym przede wszystkim podmiot dominujący Archimedeo sp. z o.o. oraz przez Zarząd i, za co 

należy szczególnie podziękować, wszystkich naszych współpracowników, darzących nas zaufaniem i wie‐

rzących w sens tworzenia multimediów w jakości premium. 

 

Należy zaznaczyć, że prowadzone w trzecim kwartale 2012 negocjacje handlowe zmierzają do podpisania 

umów  dostarczania  bloków  tematycznych  do  portali  i  serwisów  tematycznych  oraz  nowej  platformy 

usług multimedialnych działających na bazie systemu Android, której premiera planowana jest na pierw‐

szy kwartał 2013  roku. PlayMakers S.A., w zależności od podpisywanych umów, zakłada otrzymywanie 

opłat  za produkowane  treści wideo  (premiowanych  często dzięki negocjowanym umowom na wyłącz‐

ność premier  konkretnych programów),  serii oraz obsługi wydarzeń medialnych  z branży  cyberkultury 

i gier komputerowych. 

 

Drugą  istotną kwestią  jest podjęcie przez Zarząd PlayMakers S.A. decyzji – w związku z prowadzonymi 

negocjacjami  z podmiotami  zainteresowanymi  inwestycją w  PlayMakers  S.A.  lub w projekty przez nią 

realizowane – o powołaniu spółki celowej, która będzie zajmowała się dystrybucją programów PlayMa‐

kers S.A. w formie hybrydowego (częściowo  linearnego, częściowo w formie Video‐on‐Demand) telewi‐

zyjnego kanału tematycznego. Spółka celowa będzie spółką współzależną od PlayMakers S.A., natomiast 

pozostałą  część udziałów obejmą partnerzy biznesowi,  inwestor  finansowy oraz Archimedeo  sp.  z o.o. 

jako inicjator projektu. Wkład PlayMakers S.A. będzie bazował na udzielaniu licencji na dystrybucję pro‐

dukowanych przez spółkę treści wideo. W konsekwencji od 2013 roku Emitent stanie się głównym dewe‐

loperem formatów programów do tworzonego przez spółkę celową kanału telewizyjnego. 

 

Stabilność finansową dalszej działalności gwarantuje przeprowadzenie pierwszego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy, które w dniu 29 czerwca 2012 podjęło uchwałę o emisji akcji zwykłych na 

okaziciela serii C (uchwała nr 13/06/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze 

emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu spółki z upoważnieniem Rady Nad‐ 
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zorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu PlayMakers S.A.). Subskrypcja prywatna akcji serii C zosta‐

ła rozpoczęta w dniu 7 listopada 2012 roku konwersją wierzytelności głównych akcjonariuszy względem 

Emitenta, co doprowadzi do sześciokrotnego spadku zobowiązań krótkoterminowych spółki. 

 

Co warto dodatkowo podkreślić,  transakcja  ta –  jako konsekwencja szans  tworzonych przez powołanie 

spółki kanałowej (dystrybucyjnej) –  jest prowadzona po cenie emisyjnej wyższej o połowę od bieżącego 

kursu giełdowego akcji spółki. 

 

Niezależnie od prowadzonej oferty, większościowy akcjonariusz Emitenta Archimedeo sp. z o.o. zagwa‐

rantował kontynuowanie wsparcia  finansowego dla  spółki w niezbędnym  zakresie w kolejnych miesią‐

cach. 

 

Dziękując za dotychczasowe zaufanie zapraszamy Państwa do odwiedzania naszej platformy medialnej 

pod  adresem www.PlayMakers.tv,  gdzie  znajdą  Państwo  również  aktualne,  szczegółowe  informacje  z 

zakresu relacji inwestorskich. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

  Bogusław Białoskórski 

 

  Prezes Zarządu 

  PlayMakers S.A. w Warszawie 
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II. INFORMACJE O SPÓŁCE 
 

II.1. DANE TELEADRESOWE I REJESTROWE 

 

Firma:  PlayMakers Spółka Akcyjna 

Kraj:  Polska 

Siedziba:  Warszawa 

Adres:(1)  ul. Solariego 4 

02‐070 Warszawa 

Numer KRS:  0000390913 

Oznaczenie Sądu:  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy KRS 

REGON:  143146566 

NIP  525‐25‐10‐967 

Telefon:  + 48 22 826 05 00 

Fax:  + 48 22 826 02 66 

Adres poczty elektronicznej:  centrala@playmakers.tv 

Adres strony internetowej:  www.playmakers.tv 

Kapitał zakładowy:  1.662.256,70 zł w pełni opłacony 

Wyemitowane akcje:(2)  15.699.100 akcji zwykłych na okaziciela serii A 

923.467 akcji zwykłych na okaziciela serii B 

 

Uwagi: 
(1)
  Do  dnia  17  października  2012  roku  adres  siedziby  Emitenta  znajdował  się  przy  ul.  Krakowskie  Przedmieście  13  lok.  148, 

00‐071 Warszawa; o zmianie adresu siedziby spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 30/2012 z dnia 18 października 

2012 roku. 
(2)
  W dniu 7 listopada b.r. Emitent rozpoczął widełkową ofertę prywatną akcji zwykłych na okaziciela serii C; szczegółowe infor‐

macje znajdują się w działach II.4. oraz III niniejszego raportu. 

 

 

II.2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

 

PlayMakers.tv koncentruje się na produkcji i emisji zaawansowanych materiałów audiowizualnych (rów‐

nież w technologii 3D) – tzw. kontentu wideo premium – do emisji w sieci internet. Powyższe materiały 

mają przeważnie  formę  cyklicznych programów  TV prowadzonych przez  znanych dziennikarzy branżo‐

wych,  łączących  treści  fabularne  i animowane, dopasowanych w  stylistyce  i długości do użytkowników 

poszczególnych serwisów wideo w internecie. 
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W swoich działaniach PlayMakers.tv uwzględnia fakt, iż w czasie surfowania w sieci internauci korzystają 

z różnych form oglądania programów wideo, przy czym dla dużej części z nich sieć jest głównym źródłem 

takich materiałów. Dlatego PlayMakers.tv dociera do swoich odbiorców w sposób (sieć, mobilne aplika‐

cje, telefony smartphone i tablety) dla nich najbardziej odpowiedni i zarazem najczęściej używany. 

 

Sieć emisyjna programów PlayMakers.tv  tworzona  jest przez topowe serwisy w swoich kategoriach  te‐

matycznych  (m.in. Wirtualna Polska oraz uznane  serwisy  tematyczne, a  także własny kanał w  serwisie 

YouTube) oraz własną platformę emisyjną PlayMakers.tv. 

 

 

II.3. SKŁAD ORGANÓW 

 

W imieniu Emitenta działają: 

a)  Bogusław Tomasz Białoskórski – Prezes Zarządu, 

b)  Krzysztof Augustyn – Wiceprezes Zarządu. 

 

Do dnia 13  sierpnia 2012  roku w  skład Zarządu Emitenta wchodziła ponadto Maria Górecka‐Warchoł, 

Wiceprezes Zarządu, która złożyła swoją rezygnację z przyczyn zdrowotnych, o czym spółka poinformo‐

wała w raporcie bieżącym nr 27/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku. 

 

Powyższe osoby stanowią pełen skład Zarządu Spółki. 

 

Do reprezentacji Emitenta uprawniony  jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo Wiceprezes Za‐

rządu lub członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem. Spółka nie ustanowiła Prokurentów. 

 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą: 

a)  Stefan Batory (członek niezależny), 

b)  Jacek Kotra (członek niezależny), 

c)  Anna Ostaszkiewicz (członek niezależny), 

d) Michał Skruch, 

e)  Paweł Szewczyk. 
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II.4. AKCJONARIAT 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu akcjonariuszami Emitenta są następujące osoby. 

 

L.p.  Akcjonariusz  Liczba i seria akcji Udział w kapitale  Udział w głosach

1.  Archimedeo sp. z o.o. w Warszawie  12.027.906 szt. 72,36 proc.  72,36 proc.

2.  Maria Górecka‐Warchoł  1.537.500 szt. 9,25 proc.  9,25 proc.

3.  Pozostali  3.057.161 szt. 18,39 proc.  18,39 proc.

  RAZEM  16.622.567 szt. 100,00 proc.  100,00 proc.

 

Od dnia 7  listopada 2012  roku Emitent prowadzi ofertę prywatną akcji  zwykłych na okaziciela  serii C, 

wyemitowanych na podstawie uchwały nr 13/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariu‐

szy  Emitenta  z  dnia  29  czerwca  2012  roku,  o  której  spółka  poinformowała  w  raporcie  bieżącym  nr 

22/2012 z dnia 30 czerwca 2012 roku. 

 

Na podstawie powyższej uchwały wyemitowane zostanie nie mniej niż 2.500.000  (dwa miliony pięćset 

tysięcy) i nie więcej niż 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C w 

drodze subskrypcji prywatnej, przy czym akcje te zostaną zdematerializowane i wprowadzone do obrotu, 

wraz z PDA, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

 

W pierwszym dniu tejże subskrypcji, zgodnie z uprzednimi zapowiedziami, dwóch głównych akcjonariu‐

szy Emitenta dokonało konwersji na akcje serii C wierzytelności względem tejże spółki  (w tym udzielo‐

nych  jej  pożyczek),  przy  czym  Archimedeo  sp.  z  o.o.  z  siedzibą w Warszawie  zadeklarowało  objęcie 

1.641.667 (jednego miliona sześciuset czterdziestu jeden tysięcy sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji 

o wartości nominalnej 164.166, 70 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych sie‐

demdziesiąt groszy) i emisyjnej 197.000,04 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych cztery grosze), 

a Maria Górecka‐Warchoł – 860.007 (osiemset sześćdziesiąt tysięcy siedem) akcji o wartości nominalnej 

86.000,70 zł  (osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych siedemdziesiąt groszy)  i emisyjnej 103.200,84 (sto trzy 

tysiące dwieście złotych osiemdziesiąt cztery grosze). 

 

Cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 0,12 zł  (zero złotych dwanaście gorszy) za każdą po‐

szczególna akcję, tj. o 50 proc.  (pięćdziesiąt procent) wyższą od kursu zamknięcia notowań w dniu po‐

przedzającym rozpoczęcie subskrypcji. Stanowi to wyraz nadziei wiązanych przez Zarząd  i głównych ak‐

cjonariuszy Emitenta z podjętą decyzją o zawiązaniu spółki kanałowej (dystrybucyjnej). 
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III. DANE FINANSOWE 
 

III.1. UWAGI WSTĘPNE 

 

Emitent powstał w wyniku połączenia  trzech  spółek  z ograniczoną odpowiedzialnością, których okresy 

obrachunkowe były rozbieżne w latach 2009‐2011: 

 MediaBreakers sp. z o.o. w Zabrzu – od dnia 13 sierpnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku oraz 

od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 5 lipca 2011 roku, 

 PressTrix sp. z o.o. w Gliwicach – od dnia 21 października 2009  roku do dnia 31 grudnia 2010  roku 

oraz od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 5 lipca 2011 roku, 

 PlayMakers sp. z o.o. w Warszawie – od dnia 05 sierpnia 2010 roku do dnia 5 lipca 2011 roku, 

a ich księgi rachunkowe zostały ostatecznie zamknięte w dniu 5 lipca 2011 roku. 

 

Księgi  rachunkowe Emitenta w konsekwencji powyższego zostały otwarte dopiero w dniu 6  lipca 2011 

roku – zgodnie z ustawą o rachunkowości jest to dzień wpisu Emitenta do Rejestru Przedsiębiorców Kra‐

jowego Rejestru Sądowego. Ponadto w procesie połączenia księgowego dokonano niezbędnych przesza‐

cowań składników aktywów i pasywów oraz korekt wynikających ze wzajemnych należności i zobowiązań 

łączących się podmiotów. 

 

W efekcie powyższych rozbieżności sprawozdawczych oraz przekształceń, Emitent może zaprezentować 

spójne dane  finansowe wyłącznie za pierwsze  trzy kwartały 2012  roku, bez danych porównawczych za 

analogiczny okres w poprzednim roku. 

 

Tym niemniej dane finansowe łączących się spółek za 2010 rok (w przypadku PressTrix sp. z o.o. w Gliwi‐

cach  i MediaBreakers sp. z o.o. w Zabrzu  łącznie z 2009  rokiem, a PlayMakers  sp. z o.o. w Warszawie 

łącznie  z  2011  rokiem), poddane badaniu przez biegłego  rewidenta,  zostały  zaprezentowane w doku‐

mencie informacyjnym Spółki. Równocześnie sprawozdanie finansowe PlayMakers S.A. za 2011 rok, rów‐

nież poddane badaniu przez biegłego rewident oraz uzupełnione w szczególności sprawozdaniem Zarzą‐

du Emitenta z działalności, zostało uprzednio opublikowane w systemie EBI w odrębnym raporcie (raport 

roczny nr 20/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku). 

 

   



 

 
8 
 

 

III.2. WYBRANE DANE BILANSOWE 

 

Wybrane elementy bilansu Emitenta za trzeci kwartał 2012 roku oraz narastająco za 2012 rok przedsta‐

wia poniższa tabela. 

 

Pozycja bilansowa 

(wszystkie dane w tys. zł) 

2012Q3 2012  2012
(1)

Kapitał własny
 

‐ 261 629  929

Należności długoterminowe  0 0  0

Należności krótkoterminowe 6 70  70

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  0 44  44

Zobowiązania długoterminowe  0 0  0

Zobowiązania krótkoterminowe  61 368  68

 

Uwagi: 
(1)
  Stan jak obok, w przypadku zarejestrowania przez KRS subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta w wysokości 

zadeklarowanej dotychczas wyłącznie przez głównych akcjonariuszy spółki. 

 

 

III.3. WYBRANE DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

 

Wybrane  elementy  rachunku  zysków  i  strat  Emitenta  za  trzeci  kwartał 2012  roku oraz narastająco  za 

2012 rok przedstawia poniższa tabela. 

 

Pozycja Rachunku Zysków i Strat 

(w tys. zł) 

2012Q3  2012 

Amortyzacja  214  643

Przychody netto ze sprzedaży 2  0

Zysk / strata na sprzedaży  ‐ 261  ‐ 718

Zysk / strata na dz. operacyjnej  ‐ 261  ‐ 718

Zysk / strata brutto  ‐ 261  ‐ 718

Zysk / strata netto  ‐ 261  ‐ 718
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III.4. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW 

 

Trzeci  kwartał  2012  roku w  kontekście  działalności  PlayMakers  S.A.  był  podporządkowany w  dalszym 

ciągu  inwestycjom  –  tworzeniu  nowych  formatów  i  opracowaniu  dokumentacji  służącej  do  sprzedaży 

formatów telewizyjnych oraz udzielania licencji produkcyjnych. Na przełomie trzeciego i czwartego kwar‐

tału 2012 spółka rozpoczęła ofertowanie bloku tematycznego w skład którego wchodzi pięć programów 

dotyczących gier komputerowych, co powinno wiązać się z wzrostem przychodów Emitenta. Blok tema‐

tyczny pojawi się w jednym z wiodących portali filmowych na przełomie bieżącego i następnego roku. 

 

W tej sytuacji ujemny wynik finansowy spółki był przewidywany  i  jest zgodny z oczekiwaniami Zarządu. 

Wynika on ze wskazanego w dokumencie  informacyjnym przesunięcia czasowego pomiędzy datą pono‐

szenia kosztów niezbędnych do  realizacji założonych działań oraz datą osiągania zysków ze sprzedaży  i 

licencjonowania wyprodukowanych i emitowanych programów. 

 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że struktura kosztów księgowych nie odzwierciedla wprost kosztów pod‐

jętych działań ze względu na konieczność proporcjonalnego ujmowania w księgach rachunkowych cząst‐

kowych kosztów w kolejnych miesięcznych okresach oraz charakteru produkcji filmowej, opierającej się ‐ 

ze względu na jej charakter i przy dążeniu do ograniczenia kosztów ‐ na umowach o dzieło, księgowanych 

z chwilą opłacenia  i wydania gotowego dzieła  (formaty / scenariusze / programy). Wreszcie zasadnicza 

część wykazanej przez Emitenta w tym okresie straty jest wynikiem amortyzacji wartości niematerialnych 

i prawnych  (przeszacowanych w procesie połączenia poprzedników prawnych Emitenta) oraz wartości 

firmy (powstałej w tym samym procesie). 

 

Tym niemniej Emitent ma  zapewnioną  stabilność  finansową dalszej działalności dzięki  subskrypcji pry‐

watnej  akcji  serii  C,  która  została  rozpoczęta w  dniu  7  listopada  2012  roku  konwersją wierzytelności 

głównych  akcjonariuszy  względem  Emitenta,  co  doprowadzi  do  sześciokrotnego  spadku  zobowiązań 

krótkoterminowych spółki oraz dzięki deklaracji większościowego akcjonariusza Emitenta o kontynuowa‐

niu wsparcia  finansowego dla  spółki w niezbędnym  zakresie w  kolejnych miesiącach. Warto przy  tym 

podkreślić, że konwersja prowadzona jest po cenie emisyjnej wyższej o połowę od bieżącego kursu gieł‐

dowego  akcji  Emitenta,  co  jest  konsekwencją wiary  Zarządu  i  akcjonariuszy w  szanse  tworzone przez 

powołanie spółki kanałowej (dystrybucyjnej). 

 

 

III.5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O REALIZACJI PROGNOZ 

 

Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Emitenta nie podawał do publicznej wiadomości prognoz 

wyników finansowych. 
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IV. DZIAŁALNOŚĆ I PLANY ROZWOJOWE 
 

IV.1. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI 

 

Aktywność  spółki w  trzecim  kwartale 2012  roku  koncentrowała  się na  trzech  zasadniczych obszarach, 

które zostały wskazane poniżej. 

 

1.  Działania produkcyjne w zakresie technologicznym oraz kontentowym, w tym: 

a)  rozwój internetowej platformy emisyjnej pod adresem www.playmakers.tv; 

b)  prace preprodukcyjne związane z przygotowaniem do ciągłej produkcji kolejnych formatów TV; 

 

2.  Działania dystrybucyjne, w tym: 

a)  uplasowanie emisji programów „FaktoGram” oraz „GameStory” w ramach serwisu wrzuta.pl nale‐

żącego do Grupy O2.pl (ponad 2 mln użytkowników); 

 

3.  Działania związane z negocjacjami umów z partnerami strategicznymi. 

 

 

IV.2. PLANY ROZWOJOWE SPÓŁKI NA 2012 I 2013 ROK 

 

Plany  rozwojowe na  rok 2012  i 2013 są związane z wdrożona strategią, szerzej opisaną w dokumencie 

informacyjnym Spółki i obejmują w szczególności: 

 zawarcie umów przychodowych w zakresie wybranych programów telewizyjnych  i bloków tematycz‐

nych produkowanych przez spółkę, 

 kontynuowanie  rozwoju  internetowej platformy emisyjnej PlayMakers.tv oraz wdrożenie platformy 

dystrybucji treści cyfrowych w modelu B2B PlayStock.pl do końca 2012 roku i rozpoczęcie współpracy 

z nowym operatorem platformy multimedialnej opartej na systemie Android, który wystartuje w Pol‐

sce w I kwartale 2013 roku, 

 kontynuowanie prac związanych z komercjalizacją rynku sportów elektronicznych – w oparciu o infra‐

strukturę kinową, w powiązaniu  z wykorzystaniem potencjału przychodowego  związanego  z produ‐

kowanymi przez spółkę programami telewizyjnymi, 

 organizację w drugiej połowie 2012 roku brokera reklam wideo w Internecie we współpracy ze strate‐

gicznym  partnerem  technologicznym  oraz  brokerem  tematycznych  kanałów  TV,  z wykorzystaniem 

możliwości finansowania z programów unijnych, 

 kontynuowanie prac  związanych z produkcją i rozwijaniem oraz emitowaniem programów telewizyj‐

nych, tak w warstwie merytorycznej, jak i technologicznej oraz tworzeniem nowych formatów, 
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 negocjacje  handlowe  oraz  prace  preprodukcyjne  związane  z  uplasowaniem  bloku  tematycznego 

utworzonego z programów telewizyjnych produkowanych przez spółkę w ramach naziemnego multi‐

pleksu cyfrowego, 

 negocjacje  handlowe  oraz  prace  preprodukcyjne  związane  z  uplasowaniem  bloku  tematycznego 

utworzonego z programów telewizyjnych produkowanych przez spółkę w dostępnych na rynku krajo‐

wym  telewizorach nowej generacji  tzw. SmartTV oraz w  rozwijanych przez producentów systemach 

dystrybucji cyfrowej urządzeń / konsol do gier wideo, 

 zakończenie do końca bieżącego roku rozpoczętej w dniu 7 listopada b.r. subskrypcji prywatnej akcji 

zwykłych na okaziciela serii C, 

 prace  przygotowawcze  związane  z  powołaniem  spółki  celowej  (kanałowej  –  dystrybucyjnej)  i wej‐

ściem inwestora finansowego w I kwartale 2013 roku. 

 

W trwającym obecnie procesie ofertowania i negocjacji Emitent przywiązuje szczególną wagę do współ‐

pracy z niekodowanymi stacjami telewizyjnymi nadającymi w ramach publicznego multipleksu cyfrowej 

naziemnej  telewizji  oraz  konsolidującego  się  środowiska  dostawców  technologii  szerokopasmowego 

Internetu. 

 

Szczegóły dotyczące planów dystrybucyjnych PlayMakers S.A.  i partnerów biznesowych zostaną podane 

i omówione w osobnym komunikacie do końca bieżącego roku. 

 

 

V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O RZETELNOŚCI 
 

Zarząd PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy niniejszy ra‐

port kwartalny (w tym zaprezentowane dane  finansowe) został sporządzony zgodnie z przepisami obo‐

wiązującymi  Emitenta  oraz  odzwierciedla w  sposób  prawdziwy,  rzetelny  i  jasny  sytuację majątkową  i 

finansową PlayMakers S.A. oraz jej wynik finansowy. 

 


