
 

 

       
 
          Kraków, 10.02.2020 r. 

 

Setanta S.A.: ALL IN! GAMES liczy na 
wysoką sprzedaż gry Tools Up! 

 

Setanta S.A., Spółka notowana na Głównym Rynku GPW w Warszawie, 

otrzymała informację od spółki ALL IN! GAMES Sp. z o.o., z którą jest w trakcie 

połączenia, że sprzedaż gry Tools Up!, której podmiot ten jest wydawcą, 

osiągnęła poziom 60.000 egzemplarzy. Dotychczasowa sprzedaż pozwoliła tym 

samym na pokrycie kosztów produkcji i marketingu gry.  

 

Wydawnictwo gier komputerowych All In! Games Sp. z o.o., z którym Setanta S.A. jest w 

trakcie połączenia, przekazało Spółce informację, że sprzedaż gry Tools Up!, która miała 

premierę na początku grudnia 2019 r., a dla której All In! Games jest wydawcą, 

osiągnęła do dnia 7 lutego 2020 r. sprzedaż na poziomie 60.000 egzemplarzy, co 

pozwoliło na pokrycie poniesionych nakładów na produkcję oraz marketing gry. All In! 

Games zamierza w dalszym ciągu wspierać rozwój i sprzedaż tej produkcji poprzez 

działalność wydawniczą dodatków oraz wydanie gry w dystrybucji tradycyjnej (pudełkowa 

wersja) na wszystkich platformach na całym świecie. Planowana premiera gry Tools Up! 

na konsoli PS4 na rynku japońskim nastąpi w marcu 2020 r. All In! Games współpracuje 

również z firmą Tencent i oczekuje na decyzję o dopuszczeniu gry do sprzedaży na 

platformie Nintendo Switch na rynku chińskim od Państwowej Administracji Prasy, 

Publikacji, Radia, Filmu i Telewizji (SAPPRFT). Szacunkowa sprzedaż gry w związku z 

podejmowanymi działaniami oraz aktualnym tempem sprzedaży powinna przekroczyć 

liczbę 400.000 egzemplarzy do końca 2020 r. na wszystkich platformach i rynkach. 

 

„Otrzymane przez nas dane sprzedażowe dotyczące gry Tools Up! utwierdzają nas w 

przekonaniu, że decyzja Akcjonariuszy Setanty o połączeniu Spółki z All In! Games była 

słuszna. Mamy nadzieję, że to dopiero początek takich bardzo dobrych informacji, które 

będziemy mogli przekazywać rynkowi, bowiem All In! Games posiada w swoim portfolio 

wydawniczym wiele interesujących produkcji mogących odnieść sukces sprzedażowy.” - 

ocenia January Ciszewski, Prezes Zarządu Setanta S.A. 

 

„Pomimo wydania gry w trudnym okresie, udało nam się zrealizować sprzedaż na 

założonym poziomie. Gra posiada duży potencjał i ciągle są prowadzone działania, które 

powinny pozytywnie wpłynąć na jej sprzedaż - stąd takie a nie inne szacunki wyniku, 

który planujemy zrealizować do końca roku.” - zakończył Piotr Żygadło, Dyrektor 

Operacyjny wydawnictwa ALL IN! GAMES. 

 

Podczas styczniowego NWZ akcjonariusze Setanta S.A. zadecydowali o połączeniu ze 

spółką ALL IN! GAMES Sp. z o.o. Zgodnie z podjętą Uchwałą połączenie obu podmiotów 

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. Wartość wydawnictwa ALL IN! 

GAMES Sp. z o.o. została ustalona przez niezależnego biegłego rewidenta i zgodnie z 

otrzymanymi wycenami została oszacowana na kwotę 331.527.109,54 zł. W wyniku 



 

 

połączenia spółek Setanta S.A. dokona podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 

3.016.000,00 zł w drodze emisji 30.160.000 akcji serii G po cenie emisyjnej wynoszącej 

10,00 zł za 1 akcję i zmieni nazwę na ALL IN! GAMES S.A.  

 

ALL IN! GAMES Sp. z o.o. 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). 

 

W pierwszej fazie po dokonaniu połączenia Spółka będzie funkcjonowała w jednym 

podmiocie o nazwie ALL IN! GAMES S.A., w którym będzie prowadzona działalność 

zgodnie z przyjętymi założeniami. ALL IN! GAMES S.A. będzie prowadziła działalność w 

branży gier komputerowych jako wydawnictwo różnorodnych projektów przeznaczonych 

na konsole oraz komputery osobiste. 

 

Setanta S.A. zadebiutowała na Głównym Rynku GPW w styczniu 2017 r., przechodząc na 

niego z rynku NewConnect, na którym była notowana od stycznia 2013 r.  

 

Więcej informacji o Wydawnictwie ALL IN! GAMES: 

http://www.allingames.com/ 
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