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I. LIST DO AKCJONARIUSZY 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

Dziękując za dotychczasowe zaufanie Wszystkim Akcjonariuszom, zapraszamy Państwa do zapoznania się 

z raportem za III kwartał 2013 roku. Prezentowane wyniki finansowe spółki PlayMakers S.A. prawie w 

każdym aspekcie jej funkcjonowania uległy znacznej poprawie. Z tego powodu Zarząd Emitenta jest prze-

konany, że informacje zawarte w niniejszej publikacji są potwierdzeniem kontynuacji pozytywnych zmian 

w prowadzonej przez PlayMakers S.A. działalności biznesowej. 

 

Zapraszamy również do odwiedzania naszej platformy medialnej pod adresem www.PlayMakers.tv, gdzie 

znajdą Państwo również aktualne, szczegółowe informacje z zakresu relacji inwestorskich. 

 

 

 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: 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: 1.987.624,90 zł w pełni opłacony 

Wyemitowane akcje: 15.699.100 akcji zwykłych na okaziciela serii A 

923.467 akcji zwykłych na okaziciela serii B 

3.253.682 akcji zwykłych na okaziciela serii C 

 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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) Rafał Jujka (członek niezależny), 

b) Jacek Kotra (członek niezależny), 

c) Anna Ostaszkiewicz (członek niezależny), 

d) Marcin Równicki  (członek niezależny), 

e) Dawid Wójcicki  (członek niezależny). 

 

 

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 10.849.056 szt. 54,58 proc. 54,58 proc. 

2. Maria Górecka-Warchoł 2.396.507 szt. 12,06 proc. 12,06 proc. 

3. Janusz Stolarski 2.375.815 szt. 11,95 proc. 11,95 proc. 

4. Pozostali 4.254.871 szt. 21,41 proc. 21,41 proc. 

 RAZEM 19.876.249 szt. 100,00 proc. 100,00 proc. 
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II.5. ZATRUDNIENIE 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent zatrudnia pracowników w wymiarze 1 pełnego etatu. 

Spółka prowadzi stałą współpracę z dalszymi 15 osobami fizycznymi oraz 5 prawnymi (na zasadzie outso-

urcingu) na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych. Ponadto, w zależności od ilości i zakresu 

prowadzonych projektów, Emitent okresowo angażuje dodatkowych pracowników specjalistycznych na 

podstawie różnych umów cywilnoprawnych. 

 

 
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. 

 

 

III.2. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU 

 

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, więc jej sprawozdanie finansowe nie podlega konsolidacji z innymi 

podmiotami. W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samo-

dzielne sprawozdania finansowe.  

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachun-

kowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami), przy założeniu kontynuowania działalności  
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gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie występowania okoliczności wskazujących na 

zagrożenie dla kontynuowania działalności. Zarząd Spółki nie dzień sporządzenia raportu nie stwierdza 

istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności 

przez Spółkę w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego na skutek zamierzonego lub przymusowego 

zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. 

 

Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa 

majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej uży-

teczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i 

prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie. Stawki amortyzacyjne ustalone 

zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych i od-

zwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową 

przy zastosowaniu stawki 20%-50%. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od następnego miesiąca po przy-

jęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania. 

 

Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, nie wyższych niż od cen ich sprzedaży 

netto na dzień bilansowy. W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości zapa-

sów stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową zapasów. Odpisy aktualizujące spo-

wodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne. 

 

Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowa-

niem ostrożności wyceny i wykazuje się w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). War-

tość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokona-

nie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do pozostałych kosztów 

operacyjnych i kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył. 

 

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiary-

godnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów 

Spółki. Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Wyłączeniu z powyższej reguły pod-

legają zobowiązania finansowe, których zgodnie z umową uregulowanie następuje drogą wydania akty-

wów finansowych innych niż środki pieniężne lub drogą wymiany na instrumenty finansowe. 

 

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia  długoterminowe, które dotyczą przyszłych 

okresów sprawozdawczych i trwają dłużej, niż 12 miesięcy od dnia bilansowego oraz krótkoterminowe, 

które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej, niż 12 miesięcy od dnia bilanso-

wego. Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu 

czasu lub wielkości świadczeń. 
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Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadają-

ce na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz 

Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób 

wiarygodny oraz z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, moż-

liwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie rea-

lizacji produkcji Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu 

czasu. Czas i sposób rozliczeń jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady 

ostrożności. 

 

Na dzień bilansowy kapitał akcyjny wykazuje się w wysokości określonej w Umowie Spółki i wpisanej w 

KRS. Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest: z podziału zysku, z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wy-

ceny, skutków uprzednio dokonanej w oparciu o odrębne przepisy wyceny wartości netto środków trwa-

łych zlikwidowanych lub zbytych w okresie sprawozdawczym. Przeznaczenie kapitału zapasowego określa 

Umowa Spółki. Pozostały kapitał rezerwowy tworzony jest i wykorzystywany w oparciu o postanowienia 

Umowy Spółki na imiennie określone cele. 

 

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do decyzji 

Zgromadzenia Akcjonariuszy, a także ewentualne skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów 

podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym. 

 

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści 

ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo 

zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia 

jego niedoboru w sposób inny, niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli. 

 

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym 

korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, 

albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub 

zwiększenia jego niedoboru w sposób inny, niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli. 

 

Na wynik finansowy netto składają się: 

1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (po-

średnio związanych z działalnością operacyjną jednostki), 

2. wynik operacji finansowych, 

3. wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza dzia-

łalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia). 
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III.3. BILANS EMITENTA 
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III.4. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA 

 

WARIANT PORÓWNAWCZY 
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III.5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA 

 

METODA POŚREDNIA 
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III.6. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA 
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III.7. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW 
 

Trzeci kwartał 2013 roku pokazuje prawidłowy i dynamiczny rozwój biznesu w obszarze przychodów Emi-

tenta. Wzrost o ponad 4100% w stosunku do poprzedniego okresu pozwala optymistycznie patrzeć na 

dalszy rozwój w zakresie sprzedaży i licencjonowania. Warto podkreślić, iż wynik działalności w porów-

naniu do poprzedniego okresu jest lepszy o prawie 120 tys. zł. Wzrost rentowności potwierdza słuszność 

przyjętej surowej polityki minimalizowania kosztów w początkowej fazie rozwoju spółki. 

 

Porównując poprzedni okres, zasadniczo poprawiła się również zdolność firmy do wywiązywania się 

z krótkoterminowych zobowiązań, tzn. tych, których terminy płatności nie przekraczają roku. Generalnie 

uważa się, że przy poziomie wskaźnika płynności bieżącej od 1,2 do 2,0, zachowana jest równowaga fi-

nansowa firmy. Tymczasem wskaźnik płynności bieżącej wynosił tylko 0,77 rok temu, by obecnie wzro-

snąć do 1,27.  Główny wpływ na poprawę w tym obszarze ma konsekwencja w realizacji polityki sprzeda-

ży i towarzyszący jej wzrost przychodów.  

 

Poprawiła się w istotnym stopniu również bieżąca rentowności sprzedaży netto, co oznacza że Emitent 

jest na dobrej drodze, aby uzyskać próg bieżącej rentowności jeszcze w tym roku obrotowym. Dyscyplina 

wydatków i optymalizacja kosztów produkcji oraz kolejne źródła przyszłych przychodów pozwalają wie-

rzyć, że rentowność zostanie osiągnięta w przeciągu najbliższych sześciu miesięcy. 

 

W tej sytuacji sam ujemny narastający wynik finansowy spółki, będący w zasadniczej części skutkiem 

wyników działalności w pierwszych dwóch kwartałach, był przewidywany i jest zgodny z oczekiwaniami 

Zarządu. Rosnąca wielkość przychodów Emitenta, przy zachowaniu pełnej kontroli nad kosztami działal-

ności, stanowi dodatkową gwarancję stabilności jego rozwoju. 

 

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. Wreszcie zasadnicza część wykazanej przez Emitenta 

w tym okresie straty jest wynikiem amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości firmy. 

Nie uwzględniając amortyzacji, bieżące przychody pokryły około 60 proc. narastających kosztów działal-

ności spółki i praktycznie całość kosztów bieżącego okresu. 

 

Równocześnie główny akcjonariusz Emitenta deklaruje dalsze wsparcie finansowe spółki w wymaganym 

zakresie w kolejnych miesiącach, co jest konsekwencją wiary Zarządu i akcjonariuszy w dalszy rozwój 

Emitenta oraz szanse tworzone przez nowotworzoną spółkę kanałową (dystrybucyjną). 
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III.8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O REALIZACJI PROGNOZ 

 

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

wyników finansowych. 

 

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ I PLANY ROZWOJOWE 

 

IV.1. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI – DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ 

 

Aktywność spółki w trzecim kwartale 2013 roku koncentrowała się na trzech zasadniczych obszarach, 

które zostały wskazane poniżej. 

 

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

a) prace nad systemem e-sportowych rozgrywek turniejowych działającym na liniach partnerów ISP, 

b) prace nad opracowaniem nowych formatów telewizyjnych powiązanych z odpowiednimi ofertami 

sponsorskimi, w tym pierwszym programem „Pancerni”, łączącym historię militarną i gry kompute-

rowe oraz „PlayStory” i „FilmStory”, które będą uzupełnieniem dla kultowej już serii „GameStory”, 

c) prace projektowe nad systemem dystrybucji treści cyfrowych na dedykowanej platformie mobilnej 

do streamingu aplikacji głosowych – audiobooków,   

d) uruchomienie nowego formatu TV w ramach projektu „GameStory” – „Moje retro / GameStory 

Extra”, 

e) opracowanie 10 formatów do emisji dla sieci emitujących reklamy w hipermarketach, multikinach 

oraz na stadionach i w halach sportowych – start emisji przewidywany jest na początek 2014 roku, 

f) prace nad blokiem tematycznym „Gamblet.tv” – łącznie emisja czterogodzinnego bloku progra-

mowego, dzielonego na cztery pasma czasowe i gatunkowo-tematyczne w sieciach kablowych, 

w których dotychczas były emitowane programy PlayMakers – start emisji przewidywany jest na 

początek 2014 roku. 

 

2. Działania dystrybucyjne, w tym: 

a) prace nad poszerzeniem zasięgu technicznego – negocjacje z sieciami kablowymi, przekroczenie 

200 tys. gniazdek, do których docierają produkcje PlayMakers.tv, 

b) negocjacje z konsolidującymi się lokalnymi operatorami ISP celem uplasowania emisji treści wideo 

i budowy platformy VoD – testy i start projektu przewidywane są na początek 2014 roku. 
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3. Inne działania: 

a) podjęcie współpracy z firmą I3D S.A. na płaszczyźnie technologicznej i kreacyjnej oraz sprzedaży 

reklam emitowanych przy użyciu systemów digital signage, 

b) podjęcie współpracy z firmą Fabryka Słów – realizacja lokowania produktu w ramach programu te-

lewizyjnego „FaktoGram” oraz prace nad pierwszymi własnymi audiobookami, 

c) negocjacje związane z uplasowaniem telewizyjnego bloku programowego „Gamblet.tv” w ramach 

sieci digital signage. 

 

Spółce PlayMakers S.A. nadal nie udało się zrealizować celów związanych z wystarczającym poszerzeniem 

świadomości marek poszczególnych formatów i ich szerszej emisji oraz pozyskania stabilnych partnerów 

marketingowych i inwestora strategiczne. Cele te nie zostały jeszcze zrealizowane głównie  z uwagi na 

brak odpowiedniego budżetu marketingowego. Tym niemniej stabilnie rosnące przychody spółki, wraz z 

szczegółowym programem sprzedażowym i promocyjnym, powinny w kolejnych okresach przynosić sta-

bilną poprawę powyższych parametrów. 

 

Zapowiadana wideokonferencja związana z działaniami Emitenta planowana na przełomie września 

i października odbędzie się między 15 i 20 grudnia 2013 roku. Spółka poinformuje o niej odpowiednio 

wcześniej komunikatem i zamieści szczegółową agendę na stronie internetowej relacji inwestorskich 

PlayMakers S.A.  

 

 

IV.2. PLANY ROZWOJOWE EMITENTA NA 2013 I 2014 ROK 

   

Plany rozwojowe Emitenta na rok 2013 i 2014 są związane z wdrożona strategią, szerzej opisaną w do-

kumencie informacyjnym Spółki i obejmują w szczególności:  

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

nych produkowanych przez spółkę, co już zostało rozpoczęte świadczeniem usług informacyjnych dla 

operatorów sieci typu digital signage, 

 kontynuowanie rozwoju internetowej platformy emisyjnej PlayMakers.tv,  

 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 i współpracą z operatorem nowej międzynarodo-

wej platformy emisyjnej dostępnej za pośrednictwem urządzeń typu set-top-box,  

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

nych, tak w warstwie merytorycznej, jak i technologicznej oraz tworzeniem nowych formatów – seria 

programów filmowych do emisji w sieciach kablowych w I kwartale 2014, 
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 prace preprodukcyjne związane z uplasowaniem bloku tematycznego utworzonego z programów te-

lewizyjnych produkowanych przez spółkę w dostępnych na rynku krajowym telewizorach nowej gene-

racji, tzw. SmartTV oraz w rozwijanych przez producentów systemach dystrybucji cyfrowej urządzeń 

oraz konsol do gier wideo,  

 prace przygotowawcze związane z powołaniem spółki celowej (dystrybucyjnej) integrującej wszelkie-

go rodzaju reklamy występujące na nośnikach typu out-of-home w jednej ofercie; PlayMakers S.A. 

będzie posiadaczem minimum 30% udziałów w nowy podmiocie, który ukonstytuowany zostanie do 

końca 2013 roku, 

 prace przygotowawcze związane z wejściem inwestora finansowego w IV kwartale 2013 roku, 

 uporządkowanie dotychczasowych projektów i zgromadzonych wartości niematerialnych w segmenty 

biznesowe i spółki projektowe z udziałem stabilnych podmiotów branżowych.  

 

W spółkach projektowych PlayMakers S.A. będzie obejmowała nie mniej niż 30% kapitału, dostarczając 

aktywa w postaci wartości prawnych i niematerialnych, w tym formatów telewizyjnych, oprogramowania 

i know-how.  Spółki celowe, które są planowane do powołania na przełomie 2013 i 2014 roku obejmują: 

 spółkę zajmującą się sprzedażą reklamy out-of-home z minimalny udziałem PlayMakers S.A. na po-

ziomie 30%, 

 spółkę prowadzącą blok tematyczny Gamblet.tv z formatami PlayMakers S.A. do emisji  w sieciach 

kablowych, 

 spółkę celową zajmującą się produkcją form audio. 

 

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie będą na bieżąco przedstawione w osobnych komunika-

tach i dokumentach szczegółowych wraz harmonogram działań i prezentacją celów nowych podmiotów.    

  

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, a także zacieśnianiem współpracy z dotychczasowymi partnerami – sieciami kablowymi. 

 

 

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. 

 


