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Pismo Prezesa Zarządu – raport roczny za 2019 rok 
 

 

Kraków, dnia 30 marca 2020 roku 

 

LIST PREZESA ZARZĄDU  

SETANTA Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Krakowie  

 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

Z największą przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce raport roczny Spółki Setanta S.A. za 2019 

rok. Był to dla nas bardzo ważny rok, bowiem udało nam się znaleźć podmiot, z którym nasza Spółka 

przeprowadzi proces połączenia. 

 

W czerwcu 2019 r. podpisaliśmy list intencyjny w sprawie połączenia z wydawnictwem gier 

komputerowych All In! Games Sp. z o.o. Następnie podpisaliśmy z tym podmiotem Term Sheet, czyli 

porozumienie o podstawowych warunkach planowanej transakcji. We wrześniu 2019 r. Setanta S.A. 

wraz ze spółką All In! Games Sp. z o.o. uzgodniła i podpisała Plan Połączenia spółek, który określił,                             

że połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku All In! Games Sp. z o.o. jako spółki 

przejmowanej na Setanta S.A. jako spółki przejmującej w zamian za akcje, które spółka przejmująca 

wydaje wspólnikom spółki przejmowanej. 

 

W styczniu br. odbyło się NWZ, podczas którego nasi Akcjonariusze zadecydowali o połączeniu                               

ze spółką All In! Games Sp. z o.o. Z kolei Udziałowcy All In! Games Sp. z o.o. podjęli podczas Zgromadzenia 

Wspólników uchwałę w sprawie połączenia z Setanta S.A. W ten sposób akcjonariusze i udziałowcy                   

obu podmiotów wyrazili zgodę na przeprowadzenie procesu połączenia. 

 

Po połączeniu nasza Spółka zmieni nazwę na All In! Games S.A. i będzie prowadziła działalność w branży 

gier komputerowych jako wydawnictwo różnorodnych projektów przeznaczonych na konsole oraz 

komputery osobiste. Jesteśmy przekonani, że połączenie z wydawnictwem ALL IN! GAMES otwiera 

nowy etap w historii Spółki i stwarza szansę połączonym podmiotom na osiągnięcie silnej pozycji                            

na rynku giełdowym oraz w branży gier komputerowych. 

 

ALL IN! GAMES to wydawnictwo różnorodnych gier przeznaczonych na konsole i komputery osobiste, 

które dotychczas pozyskało 22 tytuły tworzonych przez znanych polskich i zagranicznych developerów. 

Najważniejsze studia developerskie, z którymi obecnie współpracuje wydawnictwo ALL IN! GAMES                      

to m.in.: The Knights of Unity, Polyamorous, Destructive Creations, One More Level, Intermarum, Black 

Sail Games, Dreamplant, Ovid Works oraz Fort Triumph Ltd (studio z Izraela). Wydawnictwo wydało                    

w ostatnim czasie z sukcesem grę Tools Up! oraz pozyskało kilka istotnych tytułów m.in. grę bazującą 

na licencji Muminków. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszym raportem rocznym. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

January Ciszewski 

Prezes Zarządu Setanta S.A. 
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