PLAN POTACZENTA

SP6LEK:

GAMES OPERATORS SPoLKA AKCYJNA

z srEDzlBA w WARSZAWTE
(KRS: 0000786056)

ORAZ

J

UTSU GAMES SPoLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCn

z srEDzrBA w WARSZAWIE
(KRS: 0000789375)

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2019 roku
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1.

Typ, firma i siedziby lqczqcych sig sp6lek

Polqczenie bgdzie polegalo na przejgciu przez sp6lkq pod firmq Games Operators Spotka Akcyjna z
siedzibq Warszawie, ul. Bukowiriska 24 A lok. 132, 02-730 Warszawa, wpisanq do rejestru
przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, Xlll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem
KRS 0000786056, o kapitale zakladowym w kwocie 500.000,00 PLN (pig6set tysigcy zNotych) i dzieli
sig na 5.000.000 (pig6 mition6w) akcji zwyktych na okaziciela serii A w formie dokumentowej o
warto6ci nominalnej 0,10 PLN (dziesigi groszy) ka2da akcja (,,Sp6lka Przejmujqca" lub ,,Games
Operators") spolki pod firmq Jutsu Games Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq z siedzibq
Warszawie, ul. Bukowinska24 A lok. 132, 02-730 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsigbiorc6w
Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, Xlll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS
0000789375, o kapitale zakladowym w kwocie 150.000,00 PLN (sto pigddziesiqt tysigcy zlotych) i
dzieli sig na 3.000 (trzy tysi4ce) udzial6w o warto6ci nominalnej 50,00 PLN (pigcdziesiqt zlotych)
ka2dy udzial (,,Spolka Przejmowana" Iub,,Jutsu Games").

2.

Spos6b polqczenia

2.1

Polqczenie zostanie dokonane zgodnie zarl.492 S 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 wrzeSnia 2000 roku
- Kodeks sp6lek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z p62n. zm.) (,,KSH'), poprzez

przeniesienie calego majqtku Jutsu Games na Games Operators

w zamian za akcje, kt6re

Spolka Przejmujqca wyda wsp6lnikowi Sp6tki Przejmowanej.

2.2 W wyniku

polqczenia Jutsu Games zostanie rozwiqzana i wykre6lona z rejestru przedsigbiorc6w
Krajowego Rejestru Sqdowego.

2.3

PoNqczenie zostanie przeprowadzone poprzez podwy2szenie kapitalu zakladowego Sp6lki
Przejmujqcej w drodze emisji nowych akcji, kt6re zostanq w caloSci wydane wsp6lnikowi Sp6lki
Przejmowanejzgodnie z pkt 5-6 Planu Polqczenia.
Przejmujqca po polqczeniu bgdzie prowadzi6 dzialalno6c pod firmq Games Operators
Sp6lka Akcyjna.

2.4 Sp6lka

3.

Sklad zarz4du Spolki Przejmujqcej po polqczeniu

W sktad zarzqdu Sp6lki Przejmujqcej po polqczeniu wchodzic bgdzie nastgpujqca osoba:

3.'1 Bartlomiej Kamil Gajewski- Prezes Zarzqdu.

4.

Sklad rady nadzorczej Sp6tki Przeimujqcej po poNqczeniu

W sklad rady nadzorczej Spolki Przejmujqcej po polqczeniu wchodzic bgdq nastqpujqce osoby:

4.1

Jakub Ananicz

-

Przewadniczqcy Rady Nadzorczej;

4.2 Grzegorz Czarnecki - Wiceprzewodniczqcy Rady Nadzorczej
4.3 Aleksy Wieslaw Uchahski- Cztonek Rady Nadzorczej;
4.4 Piolr Karbowski - Czlonek Rady Nadzorczej; oraz
4.5 Jakub Marszatkowski- Czlonek Rady Nadzorczej.

5.

;

Podwy2szenie kapitalu zakladowego, parytet wymiany i metody wyceny

5,1 Warto66 ksiggowa aktyw6w netto Sp6lki Przejmujqcej ustalona na dzieh 15 lipca 2019

roku

wynosi 6.513.918,09 PLN (sze5c milion6w pig6set trzyna6cie tysiqcy dziewig6set osiemna6cie
zlotych 9/100).

5.2 Warto66 ksiqgowa aktyw6w netto Sp6lki Przejmowanej ustalona na dziefi 15 lipca 2019 roku
wynosi 2.000.000,00 PLN (dwa miliony zlotych).

[*

i Games Operators nastqpi w drodze podwy2szenia kapitalu
zakladowego Spotki Przejmujqcej z kwoty 500.000,00 PLN (piqcset tysigcy ztotych) o kwotg
10.000,00 PLN (dziesi96 tysigcy zlotych) do kwoty 510.000,00 PLN (pig6set dziesiqd tysiqcy
zlotych), popzez emisjg 100.000 (sto tysigcy) akcji zwyklych na okaziciela serii C w formie
dokumentowej o wartoSci nominalnej 0,10 PLN (dziesigi groszy) ka2da.

5.3 Polqczenie spolek Jutsu Games

5.4 Do okre5lenia pafietu wymiany udzialow Spolki Przejmowanej na akcje Sp6lki Przejmujqcej
p rzyj gte zostaly nastgpujqce, powszech nie akceptowane metody wyceny:

5.4.1 dla Sp6lki Przejmowanej

-

pzyjgto wycene metodq warto$ci bilansowej aktyw6w netto, w

kwocie 2 mln PLN;

5.4.2 dla Spolki Pzejmujqcej

- przyjgto wycene metodq mno2nikowq w oparciu o mnozniki
wyceny obliczone w wyniku analizy por6wnywalnych sp6tek, w kwocie 100 mln PLN.

Przepisy KSH pozostawiajq Spolce Przejmujqcej oraz Spolce Pzejmowanej dowolno6c w
ustaleniu podstaw, w oparciu o kt6re zostanie ustalony stosunek wymiany udzial6w Sp6lki
Przejmujqcej na akcje Spotki Pzejmowanej.
5.6

i metody wyceny zastosowane w procesie
ustalania wartoSci majqtku spolek, Spotka Przejmujqca i Sp6lka Przejmowana wsp6lnie uzgodnily
nastgpujqcy parytet wymiany udzial6w w kapitale zakladowym Sp6lki Przejmowanej na akcje w
Spolce Pzejmujqcej - w zamian za ka2dy 1 (jeden) udzial w Spolce Przejmowanej przyznane
zostanie 33 (trzydzieSci trzy i jedna trzecia) akcji zwyklych na okaziciela serii C w formie
dokumentowej Spolki Przejmujqcej. Zastosowanie takiego parytetu wymiany oznacza, 2e w
zamian za 3.000 udzial6w w Spolce Przejmowanej wsp6lnik Sp6lki Przejmowanej otrzyma
100.000 akcji w Sp6lce Przejmujqcej. Struktura wlasnoSciowa Games Operators po polqczeniu
bgdzie sig ksztaftowa6 nastgpujqco:
W oparciu o przyjgte zalolenia, dane finansowe

Wsp6lnik

Udzial
procentowy w
kapitale
zakladowym

Lqczna wartoS6

nominalna
posiadanych akcji

Liczba akcji

Bartlomiej Kamil Gajewski

50,96%

259.900,00 PLN

2.599.000

PlayWay S.A.

49,Mo/o

250.100,00 PLN

2.501.000

100%

510.000,00 PLN

5.100.000

RAZEM
5.7 Spos6b ustalenia parytetu wymiany,

o kt6rym mowa w

punkcie 5.6, powyzej, nie zagraZa

interesom wsp6lnika Sp6lki Przejmowanej, aniwspolnikom Sp6lki Przejmujqcej. Wsp6lnicy Jutsu
Games i Games Operators uczestniczyli pzy uzgodnieniu Planu Polqczenia oraz zaakceptujE
ustalony stosunek wymiany w drodze glosowania nad uchwalami w sprawie polqczenia, w tym

wsp6lnik Sp6lki Przejmowanej, kt6rej wycena zostala oparta na wycenie metodq wartoSci
bilansowej aktyw5w netto, jest jedynym czlonkiem zarzqdu Sp6lki Przejmowanej podpisujqcym
niniejszy Plan Polqczenia.

Zasady dotyczqce przyznania akcji Sp6lki Przeimujqcej

i

akcjonariusze Sp6lki

Przejmuiqcej
6.1

Akcje nowej emisji Games Operators zostanq pzyznane, stosownie do ustalonego parytetu
wymiany wsp6lnikowi, w ten spos6b, ze Bartlomiejowi Gajewskiemu, w zamian za 3.000 (tzy
tysiqce) udzial6w Sp6lki Przejmowanej o warto6ci nominalnej 50.00 PLN (pig6dziesiqt zlotych)
kazdy i Nqcznej wartoSci 150.000,00 PLN (sto pig6dziesiqt tysiqcy zlotych), przyznane zostanie
100.000,00 (sto tysigcy) akcji zwyklych na okaziciela serii C w formie dokumentowej Spolki
Przejmujqcej stanowiqcych, po zaokrqgleniu, 1,96Yo kapitatu zakladowego Sp6lki Przejmujqcej
po polqczeniu.

6uN\/
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7.

Dzie6, od kt6rego akcje wydane w wyniku polqczenia uprawniajq do udzialu w zysku
Sp6lki Przejmuiqcej
Przyznane wsp6lnikowi Sp6tki Pzejmowanej, akcje nowej emisji Spolki Pzejmujqcej bqdq
uczestniczyi w zysku od dnia potqczenia.

8.

Doplaty

W zwiqzku z faktem, 2e lqczna liczba akcji Sp6tki Przejmujqcej kt6ra zostanie przyznana
wsp6lnikowi Spolki Przejmowanej w zamian za jego udzialy w Sp6lce Przejmowanej zostala
ustalona zgodnie z parytetem wymiany w liczbach calkowitych , nie zostaly pzewidziane 2adne
doptaty w rozumieniu arl. 492 S 2 KSH.

9.

Osoby szczeg6lnie uprawnione

W zwiqzku z faktem, 2e w Sp6lce Przejmujqcej i w Sp6lce Przejmowanej nie istniejq osoby
szczeg6lnie uprawnione w rozumieniu art. 511 KSH, art. 499 $

10. Przyznanie praw

i

I

pkt 5 KSH nie ma zastosowania.

szczeg6lnych korzy6ci przez Sp6lkq Przejmujqcq

polqczeniem

w

zwiqzku z

Czlonkom organow lqczqcych siq sp6lek, a tak2e 2adnym innym osobom uczestniczqcym w
polqczeniu, nie zostanq przyznane zadne szczegolne korzy6ci, o ktorych mowa w art^ 499 $ 1 pkt
6 KSH.
11. Wymagane zgody lub zezwolenia
Przeprowadzenie polqczenia zgodnie z arl. 14 ust. 1a ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o
ochronie konkurencji i konsument6w (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369) nie wymaga dokonania
zgloszenia Prezesowi Urzgdu Ochrony Konkurencji i Konsument6w oraz uzyskania jego
pozytywnej decyzji w sprawie zgody na dokonanie koncentracji.
12. Zmiana statutu Spolki Przejmujqcej

W procesie potqczenia zostanq dokonane zmiany postanowief statutu Spolki Przejmujqcej.
Projekt zmian statutu Games Operators stanowi Zalqcznik nr 3 do Planu Polqczenia. W zwiqzku
z ofertq publicznq akcji zwyklych na okaziciela serii B Sp6lki Przejmujqcej, na datg przygotowania
Planu Polqczenia, w mocy pozostaje uchwala nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spolki Przejmujqcej z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie podwyzszenia kapitalu zakladowego
Sp6lki w drodze emisji akcji zwyklych serii B, pozbawienia akcjonariuszy w calo6ci prawa poboru
wszystkich akcji serii B oraz zmiany Statutu Sp6tki (Repertorium A.nr 3026/2019), tym nie mniej
ani zmiana statutu uchwalona na mocy przedmiotowej uchwa!, ani podwyzszenie kapitalu
zakladowego realizowane w przedmiotowym trybie nie doszlo jeszcze do skutku. Ponadto, nie
jest planowane zgloszenie zmiany statutu uchwalone na podstawie pzedmiotowej uchwaty, ani
zakohczenie subskrypcji akcji zwyklych na okaziciela serii B przed zarejestrowaniem polqczenia
Games Operators z Jutsu Games w Krajowym Rejestrze Sqdowym (tj. datq doj6cia Polqczenia
do skutku). Niemniej, powy2sze stanowi uzasadnienie dla ustrukturyzowania emisji akcji Sp6lki
Przejmujqcej wynikajqcej z Planu Polqczenia jako emisji akcji serii C.
13.

Zalqczniki
Zgodnie zart.499 S 2 KSH do planu polqczenia zalqcza siq nastqpujqce dokumenty:

1)

projekt uchwaly Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sp6lki Games Operators w
przedmiocie polqczenia sp6tek Games Operators i Jutsu Games (Zalqcznik nr 1);

2)

projekt uchwaly Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w sp6tki Jutsu Games w
przedmiocie potqczenia spolek Games Operators i Jutsu Games (Zatqcznik nr 2);

3)
4)

projekt zmiany statutu Games Operators (Zalqcznik nr 3);
ustalenie wartoSci majqtku Jutsu Games na dzieh 15 lipca 2019 roku (Zalqcznik nr 4);

ea,u'u)o

5)

oSwiadczenie zawierajqce informacjg o stanie ksiggowym Games Operators sporzqdzonq
dla cel6w polqczenia na dzieh 15 lipca 2019 roku (Zalqcznik nr 5);

6)

o6wiadczenie zawierajqce informacje o stanie ksiggowym Jutsu Games sporzqdzonq dla
cel6w polqczenia na dziefi 15 lipca 2019 roku (Zalqcznik nr 6).

14. Egzemplarue Planu Polqczenia
Niniejszy PIan Polqczenia zostal sporzqdzony w czterech jednobrzmiqcych egzemplarzach, po
jednym dla kazdej zlqcz4cych sig spolek, jednym dla sqdu rejestrowego wla5ciwego dlaka2dqz
lqczqcych siq spolek oraz jednym dla audytora.

Na dow6d uzgodnienia niniejszego Planu Polqczenia wrlaz z zatqcznikami, zgodnie z art. 498
KSH, niniejsry dokument zostal sporzqdzony i podpisany przez Zarzqd Sp5tki Przejmujqcej
oraz Zarzqd Spolki Przejmowanej

:

W imieni

Bartlomiej Kamil Gajewski
Prezes Zarzqdu

W imieniu Sppfki Przeimowanej:

Bartlomiej Kamil Gajewski
Prezes Zarzqdu

