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Drodzy Akcjonariusze, 
 
 
Spółce w 2020 roku udało się wprowadzić na rynek globalny kilka nowych tytułów, spośród których można 
wyróżnić najbardziej znaczące, jako gry z najwyższym poziomem sprzedaży, tj.: „Thief Simulator” w wersji 
na konsole Xbox One i Playstation 4 oraz „House Flipper” w wersji na urządzenia mobilne. Do istotnych 
dokonań Spółki należy również utrzymanie na wysokim poziomie sprzedaży katalogu gier z 2019 roku i lat 
wcześniejszych.  
 
W 2020 roku trwała produkcja kolejnej wersji gry pod tytułem „Car Mechanic Simulator 2021”, której demo 
w wersji PC zostało przekazane do oceny graczy w dniu 29.04.2021 roku, równocześnie z uruchomieniem 
strony Steam produktu. 
 
W zakończonym dnia 31.12.2020 r. roku obrotowym Spółka skupiła się także na powiększaniu Grupy 
Kapitałowej PlayWay S.A. o kolejne podmioty. 
 
Duża ilość zgłoszeń zespołów developerskich zaowocowała powstaniem wielu spółek, które często zostały 
znacząco dokapitalizowane już na samym początku. Część gier tworzonych przez te podmioty została już 
zaprezentowana na rynku, ale realny ich wpływ na wyniki finansowe Spółki pewnie będziemy obserwować 
w kolejnych latach.  
 
W roku 2021 Spółka będzie dalej pozyskiwała zespoły developerskie, zapraszając je w pierwszej kolejności 
do już istniejących struktur. Spółka będzie kontynuowała badanie rynku przez kanały social media, oraz 
coraz więcej wersji demo i prolog, które będą nakierowywały twórców na oczekiwania konsumentów.  
Spółka planuje tworzyć gry na większość dostępnych konsol i wychodzić poza swoje ramy, badając nowe 
pomysły i trendy.  
 
Aby zwiększyć atrakcyjność najważniejszych produkcji Spółki, planowane jest zawieranie nowych umów 
z podmiotami z Grupy na tworzenie dodatków do gier. Celem tego działania jest odciążenie zespołu 
produkującego główny tytuł i przyspieszenie produkcji. 
 
Gra „Uboat” będzie przygotowywana do wyjścia z Early Access, co zaowocuje praktycznie nową premierą 
gry „Uboat” dla graczy, którzy oczekiwali na finalną wersję tej gry. 
 
 
 
Z poważaniem,  
 
Krzysztof Kostowski 
Prezes Zarządu PlayWay S.A.  
 
30 kwietnia 2021 roku 
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