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KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 

DO PROSPEKTU GAMES OPERATORS S.A. 

zatwierdzonego w dniu 28 lutego 2020 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego 

(„Prospekt”) 

 

 

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 1 („Komunikat Aktualizujący”) został sporządzony związku z 

zawarciem Umowy o Plasowaniu Akcji w dniu 3 lutego 2020 roku przez Emitenta, Oferujących oraz 

Globalnym Koordynatorem oraz Zarządzającym Księgą Popytu, zgodnie z przewidywanym 

harmonogramem Oferty wskazanym w Prospekcie w rozdziale Warunki Oferty, w punkcie 

Przewidywany harmonogram Oferty. 

Komunikat Aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Komunikacie Aktualizującym mają znaczenie nadane im w 

Prospekcie. 

Umowa o Plasowanie Akcji zawarta w dniu 3 lutego 2020 roku pomiędzy Emitentem, Oferującymi 

i Globalnym Koordynatorem oraz Zarządzającym Księgą Popytu 

W dniu 3 lutego 2020 roku Emitent, każdy z Oferujących oraz Globalny Koordynator oraz Zarządzający 

Księgą Popytu zawarli umowę plasowania Nowych Akcji, Praw do Akcji oraz Akcji Sprzedawanych.  

Zgodnie z Umową o Plasowanie Akcji, Emitent oraz Oferujący upoważnili Globalnego Koordynatora 

oraz Zarządzającego Księgą Popytu do działania na rzecz Emitenta i Oferujących w celu pozyskania 

Inwestorów, którzy nabędą Akcje Oferowane w ramach Oferty, w tym wysłania zaproszeń do 

Inwestorów wybranych przez Emitenta lub Oferujących. 

W ramach Umowy o Plasowanie Akcji, w związku z Ofertą, Emitent zgodził się wyemitować i zaoferować 

nie więcej niż 250.000 Nowych Akcji w Ofercie na rzecz Inwestorów, którzy zostali zaproszeni przez 

Globalnego Koordynatora oraz Zarządzającego Księgą Popytu do złożenia zapisu na Nowe Akcje, 

złożyli zapisy na Nowe Akcje zgodnie z warunkami Oferty i na zasadach opisanych w Prospekcie oraz 

zobowiązał się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić, że Nowe Akcje i Prawa do Akcji oraz Akcje 

Sprzedawane, ostatecznie przydzielone Inwestorom, którzy złożyli zapisy, zostaną dopuszczone i 

wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW przed 

pierwszym dniem notowań odpowiednio Akcji Sprzedawanych, Praw do Akcji i Nowych Akcji na GPW, 

zgodnie z odrębnymi ustaleniami z Globalnym Koordynatorem oraz Zarządzającym Księgą Popytu. 

W ramach Umowy o Plasowanie Akcji, w związku z Ofertą, Oferujący tj. PlayWay S.A. oraz Pan 

Bartłomiej Gajewski zgodzili się zaoferować i sprzedać w Ofercie nie więcej niż po 500.000 posiadanych 

Akcji Sprzedawanych każdy, na rzecz Inwestorów którzy zostali zaproszeni przez Globalnego 

Koordynatora oraz Zarządzającego Księgą Popytu do złożenia zapisu na posiadane przez Oferujących 

Akcje Sprzedawane zgodnie z warunkami Oferty i na zasadach opisanych w Prospekcie, oraz 

zobowiązali się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić, że posiadane Akcje Sprzedawane, ostatecznie 
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przydzielone Inwestorom którzy złożyli zapisy, zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku 

regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW przed pierwszym dniem notowań Akcji 

Sprzedawanych na GPW, zgodnie z odrębnymi ustaleniami z Globalnym Koordynatorem oraz 

Zarządzającym Księgą Popytu. 

W ramach Umowy o Plasowanie Akcji, Globalny Koordynator oraz Zarządzający Księgą Popytu 

zobowiązał się pozyskać nabywców Akcji Oferowanych, w tym Inwestorów Zastępczych (z 

zastrzeżeniem zawarcia aneksy cenowego, o którym mowa powyżej, nierozwiązania przedmiotowej 

umowy oraz spełnienia standardowych warunków rynkowych dla tego typu umów). W szczególności, 

Globalny Koordynator oraz Zarządzający Księgą Popytu będzie świadczyć usługi finansowe na rzecz 

Emitenta oraz Oferujących, niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia Oferty oraz plasowania 

Nowych Akcji oraz Akcji Sprzedawanych, które zostaną zaoferowane inwestorom wskazanym przez 

Emitenta oraz Oferujących w uzgodnieniu z Globalnym Koordynatorem oraz Zarządzającym Księgą 

Popytu, i w zakresie czynności zwyczajowo wykonywanych przez firmy inwestycyjne w ramach ofert 

akcji podobnych do Oferty. 

W Umowie o Plasowanie Akcji potwierdzone zostało ustalenie Ceny Maksymalnej na potrzeby Oferty 

ustalona została przez Emitenta na poziomie 28,50 PLN (dwadzieścia osiem złotych 50/100) zgodnie z 

informacjami podanymi w Prospekcie. 

Cena emisyjna Nowych Akcji oraz cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych, które będę równe i jednakowe 

dla wszystkich Inwestorów oraz ostateczna liczba Nowych Akcji oraz Akcji Sprzedawanych, które mają 

zostać zaoferowane w ramach Oferty odpowiednio przez Emitenta i Oferujących, zostaną ustalone 

przez Emitenta i Oferujących nie później niż w dniu 13 marca 2020 roku (do godz. 9.00) (albo – w 

przypadku zmiany harmonogramu Oferty – w innej dacie wynikającej z tej zmiany) w uzgodnieniu z 

Globalnym Koordynatorem oraz Zarządzającym Księgą Popytu. 

 

 

 


