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SUPLEMENT NR 2
Z DNIA 29 GRUDNIA 2021 ROKU
DO PROSPEKTU SPÓŁKI BIG CHEESE STUDIO S.A.
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
zatwierdzonego w dniu 12 października 2021 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego

Niniejszy suplement („Suplement”) stanowi suplement nr 2 do prospektu spółki Big Cheese Studio S.A.
z siedzibą w Łodzi („Emitent”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12
października 2021 roku („Prospekt”), który został sporządzony w związku z: (a) publiczną sprzedażą
nie więcej niż 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; (b) publiczną subskrypcją nie mniej niż 1 (jeden) i nie
więcej niż 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; oraz (c) ubieganiem się przez Emitenta o dopuszczenie
i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do 4.135.000 (cztery miliony sto trzydzieści pięć tysięcy)
akcji Emitenta, tj. 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej
0,10 PLN (dziesięć groszy) każda oraz do 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii B, jak również nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy)
praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.
Suplement stanowi suplement w rozumieniu art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w
związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku
regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 roku Nr 168, str. 12 z późn.
zm.) („Rozporządzenie Prospektowe”).
Terminy pisane wielką literą w Suplemencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.
Suplement został sporządzony w związku z wystąpieniem „nowych znaczących czynników” w
rozumieniu art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego, tj. publikacją w dniu 8 grudnia 2021 roku
przez Emitenta wybranych danych finansowych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30
września 2021 roku.
Emitent złożył wniosek o zatwierdzenie Suplementu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9
grudnia 2021 roku. Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28
grudnia 2021 roku.
W treści Prospektu wprowadza się następujące zmiany:
Strona 7 Prospektu: Podsumowanie, sekcja 2 Kluczowe informacje na temat Emitenta, punkt Jakie są
kluczowe informacje finansowe dotyczące Emitenta?, na końcu dodaje się wybrane dane finansowe za
okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku wraz z danymi porównawczymi o
następującej treści:
Od 1 stycznia do 30 września
2021
2020
(niezbadane)
(w tys. PLN)

Suplement nr 2 do Prospektu Big Cheese Studio S.A.
Przychody ..................................................................................
Zysk (strata) z działalności operacyjnej ......................................
EBITDA……………………………………………………………….
Zysk (strata) przed opodatkowaniem .........................................
Zysk (strata) netto ......................................................................
Środki pieniężne na koniec okresu…………………………………

10 840
8 980
8 980
9 170
8 530
7 180

7 280
5 870
5 870
5 850
5 510
4 040

Źródło: Emitent

Strona 51 Prospektu: rozdział Analiza Operacyjna i finansowa, punkt 6 Wyniki działalności, na końcu
dodaje się nowy podpunkt Wybrane dane finansowe o następującej treści:

Wybrane dane finansowe
Tabela 7A: Wybrane dane finansowe

Przychody ..................................................................................
Zysk (strata) z działalności operacyjnej ......................................
EBITDA……………………………………………………………….
Zysk (strata) przed opodatkowaniem .........................................
Zysk (strata) netto ......................................................................
Środki pieniężne na koniec okresu…………………………………

Od 1 stycznia do 30 września
2021
2020
(niezbadane)
(w tys. PLN)
10 840
8 980
8 980
9 170
8 530
7 180

7 280
5 870
5 870
5 850
5 510
4 040

Źródło: Emitent

Przychody w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku wyniosły 10.840 tys.
PLN, co oznacza wzrost o 49% (3.560 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 7.280 tys. PLN w okresie od
dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku.
Zysk z działalności operacyjnej oraz EBITDA w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 września
2021 roku wyniosły 8.980 tys. PLN, co oznacza wzrost o 53% (3.110 tys. PLN) w porównaniu z kwotą
5.870 tys. PLN w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku.
Zysk netto w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku wyniosły 8.530 tys.
PLN, co oznacza wzrost o 55% (3.020 tys. PLN) w porównaniu z kwotą 5.510 tys. PLN w okresie od
dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku.
Wzrost przychodów, zysku z działalności operacyjnej, EBITDA oraz zysku netto w III kwartałach 2021
roku w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku wynikał z dobrej sprzedaży gry Cooking Simulator
wraz z dodatkami w wersji PC na platformie Steam, a także sprzedaży gry Cooking Simulator na konsole
Nintendo Switch i Xbox One. Na wzrost wyników wpływ miała także premiera gry na konsole PlayStation
4 wraz z pierwszym DLC Pizza oraz wersji gry na VR.
Spółka posiadała środki pieniężne w wysokości 7.180 tys. PLN na dzień 30 września 2021 roku, co
oznacza wzrost o 78% (3.140 tys. PLN) w porównaniu z wartością 4.040 tys. PLN na dzień 30 września
2020 roku. Wzrost stanu środków pieniężnych wynikał z wpływów ze sprzedaży gry Cooking Simulator
w wersji PC oraz dodatków do tej gry pod tytułem Cooking with Food Network, Cakes and Cookies i
Pizza, a także ze sprzedaży gry Cooking Simulator w wersji na konsole Nintendo Switch, Xbox oraz
PlayStation 4 (wraz z pierwszym DLC Pizza) oraz wersji gry na VR. Duża sprzedaż gry wraz z dodatkami
pozwoliła zwiększyć stan środków pieniężnych, pomimo wypłaty przez Spółkę dywidendy w wysokości
6,3 mln PLN w lutym 2021 roku.
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Signed by /
Podpisano przez:

Signed by /
Podpisano przez:
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Date / Data: 202112-30 14:57

_______________________

_______________________

Łukasz Dębski

Krzysztof Kostowski

Prezes Zarządu Emitenta

Prezes Zarządu PlayWay S.A. – Oferującego

_______________________

_______________________

Leszek Lisowski

Łukasz Dębski

Oferujący

Oferujący
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